
ُلوا  َقا َأْنن  ِإّل  ِهن  ْوِم َق َواَبن  َكاَنن َج َفَمنا 
ُهْمن  ّن ِإ ُكْمن  ِت َي َقْر ُلوٍطن ِمْنن  ِرُجوا آَلن  َأْخ

ّهُروَن  َط َت َي َناٌسن  َلُهن ) 56(ُأ ْه َأ َو ُهن  َنا ْي َأنَج َف
ِريَن  ِب َغا ْل َها ِمْن ا َنا ّدْر َق َتُه  َأ ) 57(ِإّل اْمَر

َطُر  َء َم َفَسننا َطًرا  ِهْمنن َم ْي َل َع َنننا  َطْر َأْم َو
ِريَن  َذ ْلُمن َوَسَلٌم ) 58(ا ِه  ّل ِل ُد  ْلَحْم ُقْل ا

ْيٌر  ّلُه َخ َأال َفى  َط ِذيَن اْص ّل ِه ا ِد َبا َلى ِع َع
ُكوَنننن  ِر ُيْش َقننن ) 59(َأّمنننا  َل َأّمْنننن َخ

ُكْمن ِمْنن  َل َأنَزَلن  َو َْلْرَضن  َوا َواِت  الّسنَما
َذاَتن  َقن  ِئ َدا ِهن َح ِب َننا  ْت َب ْن أ

َ َف ًءن  ِء َما الّسنَما
َهنا  ُتوا َشَجَر ِب ْن ُت َأْنن  ُكْمن  َل َكاَنن  ٍةن َمنا  ْهَج َب
ُلوَنن  ِد ْع َي ْوٌمن  َق ُهْمن  َبْلن  ِهن  ّل َعن ال َلٌهن َم ِئ َأ

َعَلن ) 60( َوَج َقَراًرا  َْلْرَضن  َعَلن ا َأّمْنن َج

َواِسنننَي  َهنننا َر َل َعَلننن  َوَج َهاًرا  ْن أ
َ َهنننا  َل ِخَل

َعن  َلٌهن َم ِئ َأ ْيِنن َحاِجًزا  َبْحَر ْل ْيَنن ا َب َعَلن  َوَج
َلُموَن  ْع َي ُهْم َل  َثُر ْك َأ َبْل  ِه  ّل َأّمْن ) 61(ال

ْكِشُفنن  َي َو ُهنن  َعا َد َذا  ِإ َطّر  ْلُمض ُيِجيُبنن ا
َلٌهن  ِئ َأ َْلْرِضن  َءن ا َفا َل ُكْمن ُخ ُل َع َيْج َو َء  الّسنو

ّكُروَنن  َذ َت ِليًل َمنا  َق ِهن  ّل َعن ال َأّمْنن ) 62(َم

َوَمْن  ِر  َبْح ْل َوا َبّر  ْل ُلَماِت ا ُظ ِفي  ُكْم  ِدي ْه َي
ِهن  ِت ْين َرْحَم َد َي ْيَنن  َب ُبْشًرا  َياَحن  ُيْرِسنُل الّر
َعّمنننا  ّلُهننن  َلنننى ال َعا َت ِهننن  ّل َعننن ال َلٌهننن َم ِئ َأ

ُكوَن  ِر )63(ُيْش

56)  Kavminin cevabı sadece: "Lût ailesini memleketinizden 
çıkarın; çünkü onlar uzak kalmak isteyen insanlarmış!" 
demelerinden ibaret oldu.
57)  Bunun üzerine onu ve ailesini kurtardık. Yalnız karısı 
müstesna; onun geride (azaba uğrayanların içinde) kalmasını 
takdir ettik.
58) Onların üzerlerine müthiş bir yağmur indirdik. Bu sebeple, 
uyarılan (fakat aldırmayan) ların yağmuru ne kötü olmuştur!
59) (Resûlüm!) De ki: Hamd olsun Allah'a, selam olsun seçkin 
kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı, yoksa O'na koştukları 
ortaklar mı?
60) (Onlar mı hayırlı) yoksa gökleri ve yeri yaratan, gökten 
size su indiren mi? O suyla, bir ağacını bile bitirmeye 
gücünüzün yetmediği güzel güzel bahçeler bitirdik. Allah'tan 
başka bir ilah mı var! Doğrusu onlar sapıklıkta devam eden bir 
güruhtur.
61)  (Onlar mı hayırlı) yoksa yeryüzünü oturmaya elverişli 
kılan, aralarından (yer altından ve üstünden) nehirler akıtan, 
arz için sabit dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan mı? 
Allah'tan başka bir ilah mı var! Doğrusu onların çoğu 
(hakikatleri) bilmiyorlar.
62)  (Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine yalvardığı 
zaman karşılık veren ve (başındaki) sıkıntıyı gideren, sizi 
yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir ilah mı 
var! Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz!
63)  (Onlar mı hayırlı) yoksa karanın ve denizin karanlıkları 
içinde size yolu bulduran, rahmetinin (yağmurun) önünde 
rüzgârları müjdeci olarak gönderen mi? Allah'tan başka bir 
ilah mı var! Allah, onların koştukları ortaklardan çok yücedir, 
münezzehtir.
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َوَمْننن  ُهنن  ُد ِعي ُي ُثّمنن  َقنن  ْل ْلَخ ُأنن ا َد ْب َي َأّمْننن 

ِء  ُكْمن ِمْنن الّسنَما ُق َعن َيْرُز َلٌهن َم ِئ َأ َْلْرِضن  َوا
ُتْمننن  ُكن ِإْنننن  ُكْمننن  َن َها ُبْر ُتوا  َها ُقْلننن  ِهننن  ّل ال

ِقيَن ِد ِفنني )64( َصا َلُمنن َمْننن  ْع َي ُقْلنن َل   
َوَما  ّلُه  ِإّل ال ْيَب  َغ ْل َْلْرِض ا َوا َواِت  الّسَما

ُثوَنن  َع ْب ُي ّياَنن  َأ ُعُروَنن  ّداَرَكن ) 65(َيْش َبْلن ا
ِفني َشّكن  ُهْمن  َبْلن  ِةن  ِفني اْلِخَر ُهْمن  ْلُم ِع

َعِميَنن  َهنا  ْن ُهْمن ِم َبْلن  َهنا  ْن َقاَلن )66(ِم َو  
ّننا  ِئ َأ َننا  ُؤ َبا َوآ ًبنا  ُتَرا ّننا  ُك َذا  ِئ َأ َفُروا  َك ِذيَنن  ّل ا

َنْحُننن ) 67(َلُمْخَرُجوَننن  َذا  َه َنننا  ْد ُوِع ْد  َق َل
ِطيُر  َأَسننا ِإّل  َذا  َه ِإْننن  ْبُلنن  َق َنننا ِمْننن  ُؤ َبا َوآ

ِليَنن  ّو َْل َْلْرِضن )68(ا ِفني ا ُقْلن ِسنيُروا   
ِرِميَنن  ْلُمْج َبُةن ا ِق َعا َكاَنن  ْيَفن  َك ُظُروا  َفان

ِفنني ) 69( ُكْننن  َت َوَل  ِهْمنن  ْي َل َع َتْحَزْننن  َوَل 
ُكُروَن  َيْم ْيٍق ِمّما  َتى ) 70(َض ُلوَن َم َيُقو َو

ِقيَن  ِد ُتْمن َصنا ُكن ِإْنن  ُد  ْع َو ْل َذا ا ُقْلن ) 71(َه
ِذي  ّل ْعُض ا َب ُكْم  َل ِدَف  ُكوَن َر َي َأْن  َعَسى 

ُلوَن  ْعِج َت َفْضٍلن )72(َتْسن ُذو  َل ّبَكن  ِإّنن َر َو  
ُكُروَن  َيْش ُهْم َل  َثَر ْك َأ ِكّن  َل َو ّناِس  َلى ال َع

ُهْم ) 73( ُدوُر ِكّن ُص ُت َلُم َما  ْع َي َل ّبَك  ِإّن َر َو
ُنوَنن  ِل ْع ُي ِفني ) 74(َوَمنا  ٍةن  َب ِئ َغا َوَمنا ِمْنن 

ِبيٍنن  َتاٍبن ُم ِك ِفني  ِإّل  َْلْرِضن  َوا ِء  الّسنَما
ِنني )75( َب َلنى  َع ُقّصن  َي ُقْرآَنن  ْل َذا ا َه ِإّنن   

ُفوَنن  ِل َت َيْخ ِهن  ِفي ُهْمن  ِذي  ّل َثَر ا ْك َأ ِئيَل  ِإْسنَرا
)76(

64)  (Onlar mı hayırlı) yoksa ilk baştan yaratan, sonra 
yaratmayı tekrar eden ve sizi hem gökten hem yerden 
rızıklandıran mı? Allah'tan başka bir ilah mı var! De ki: Eğer 
doğru söylüyorsanız siz kesin delilinizi getirin!
65)  De ki: Göklerde ve yerde, Allah'tan başka kimse gaybı 
bilmez. Ve onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler.
66)  Hayır; onların ahiret hakkındaki bilgileri yetersiz 
kalmıştır. Dahası, bu hususta şüphe içindedirler. Bunun da 
ötesinde, onlar ahiretten yana kördürler.
67)  İnkârcılar dediler ki: Sahi, biz ve atalarımız, toprak 
olduktan sonra, gerçekten (diriltilip) çıkarılacak mıyız?
68)  Andolsun ki, bu tehdit bize yapıldığı gibi, daha önce 
atalarımıza da yapılmıştır. Bu, öncekilerin masallarından 
başka bir şey değildir.
69)  De ki: Yeryüzünde gezin de, günahkârların âkıbeti nice 
oldu, görün!
70)  (Resûlüm!) Onların yüzünden tasalanma, kurmakta 
oldukları tuzaklardan ötürü sıkıntı duyma.
71)  Onlar: Eğer doğru sözlü iseniz (söyleyin bakalım) bu 
tehdit ne zaman gerçekleşecek? derler.
72)  De ki: Çabucak gelmesini istediğiniz şeyin (azabın) bir 
kısmı herhalde yakında başınıza gelecektir.
73)  Şüphesiz Rabbin, insanlara karşı lütuf sahibidir; fakat 
insanların çoğu şükretmezler.
74)  Rabbin elbette onların kalplerinin gizlediklerini de, açığa 
vurduklarını da bilir.
75)  Gökte ve yerde göze görünmeyen hiçbir şey yoktur ki, 
apaçık bir kitapta (levhi mahfuzda) bulunmasın.
76)  Doğrusu bu Kur'an, İsrailoğullarına, hakkında ihtilâf 
edegeldikleri şeylerin pek çoğunu anlatmaktadır.

Cüz 20 – Sure 27                                                   en-Neml Suresi                                                                        384



ِنيَنن  ْؤِم ْلُم ِل َوَرْحَمٌةن  ًدى  ُه َل ّنُهن  ِإ ِإّنن ) 77(َو
ِزيُز  َع ْل َو ا ُه َو ِهن  ْكِم ِبُح ُهْمن  َن ْي َب ْقِضني  َي ّبَكن  َر

ِليُم  َع ْل َلى ) 78(ا َع ّنَك  ِإ ِه  ّل َلى ال َع ّكْل  َو َت َف
ِبيِنننن  ْلُم ّقننن ا ْلَح ُع ) 79(ا ُتْسنننِم ّنَكننن َل  ِإ

َذا  ِإ َءنن  َعا ّد ُع الّصننّم ال ُتْسننِم َوَل  َتننى  ْو ْلَم ا
ِريَنننن  ِب ْد ْوا ُم ّل ِدي ) 80(َو َها ِب ْنَتننن  َأ َوَمنننا 

ِإّل َمْن  ُع  ُتْسنِم ِإْن  ِهْم  ِت َل َعْن َضَل ُعْمِي  ْل ا
ِلُموَن  ُهْمن ُمْسن َف َننا  ِت َيا ِبآ ْؤِمُنن  َذا ) 81(ُي ِإ َو

ّبًةن  َدا ُهْمن  َل َننا  َأْخَرْج ِهْمن  ْي َل َع ْوُلن  َق ْل َعن ا َق َو
ُنوا  َكا ّناَسنن  َأّننن ال ُهْمنن  ّلُم َك ُت َْلْرِضنن  ِمْننن ا

ُنوَنن ِق ُيو َننا َل  ِت َيا َنْحُشُر ِمْنن )82( ِبآ ْوَمن  َي َو  
ُهْمن  َف َننا  ِت َيا ِبآ ّذُب  َك ُي ْوًجنا ِمّمْن  َف ٍةن  ُأّم ُكّل 

ُعوَنننن  َقاَلننن )83(ُيوَز ُءوا  َذا َجا ِإ ّتنننى   َح
ْلًمنا  َهنا ِع ِب ُطوا  ُتِحي َلْمن  َو ِتني  َيا ِبآ ُتْمن  ْب ّذ َك َأ

ُلوَنن  ْعَم َت ُتْمن  ُكن َذا  ْوُلن )84(َأّما َق ْل َعن ا َق َو َو  
ُقوَننن  ِط َين ُهْمنن َل  َف َلُموا  َظ ِبَمننا  ِهْمنن  ْي َل َع

ُنوا ) 85( ُك َيْس ِل ْيَل  ّل َنا ال ْل َع ّنا َج َأ ْوا  َيَر َلْم  َأ

َياٍت  ِلَك َل َذ ِفي  ِإّن  ْبِصًرا  َهاَر ُم ّن َوال ِه  ِفي
ُنوَننن  ْؤِم ُي ٍمنن  ْو َق ِفنني ) 86(ِل َفُخنن  ُين ْوَمنن  َي َو

َوَمْن  َواِت  ِفي الّسَما َع َمْن  ِز َف َف ِر  الّصو
ُه  ْو َت َأ ُكّل  َو ّلُه  َء ال ِإّل َمْن َشا َْلْرِض  ِفي ا

ِريَننن  َها )87(َداِخ ُب َتْحَسنن َباَلنن  ْلِج َتَرى ا َو  
َع  ْن َتُمّر َمّر الّسننَحاِب ُصنن ِهَينن  َو ًةنن  َد َجاِم
ِبَما  ِبيٌر  ّنُه َخ ِإ ٍء  ُكّل َشْي َقَن  ْت َأ ِذي  ّل ِه ا ّل ال

ُلوَن  َع ْف )88(َت

77)  Ve o, müminler için gerçekten bir hidayet rehberi ve 
rahmettir.
78)  Rabbin şüphesiz, onlar arasında hükmünü verecektir. O, 
mutlak galiptir, her şeyi bilendir.
79)  O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık 
hakikat üzeresin.
80)  Bil ki sen ölülere işittiremezsin, arkalarını dönüp 
giderlerken sağırlara da dâveti duyuramazsın.
81)  Sen körleri sapıklıklarından çevirip doğru yola 
getiremezsin. Ancak âyetlerimize inanıp da teslim olanlara 
duyurabilirsin.
82) O söz başlarına geldiği (kıyamet yaklaştığı) zaman, onlara 
yerden bir dâbbe (mahlûk) çıkarırız da, bu onlara insanların 
âyetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler.
83)  O gün, her ümmet içinden âyetlerimizi yalan sayanlardan 
bir cemaat toplarız da onlar toplu olarak (hesap yerine) 
sevkedilirler.
84)  Nihayet, geldikleri zaman Allah buyurur: Siz benim 
âyetlerimi, ne olduğunu kavramadan yalan saydınız öyle mi? 
Değilse yaptığınız neydi?
85)  Yaptıkları haksızlıktan ötürü, (azaba uğrayacaklarını 
bildiren) o söz gerçekleşmiştir; artık onlar konuşamazlar.
86)  Dinlensinler diye geceyi ve gündüzü aydınlık kıldığımızı 
görmediler mi? İman eden bir kavim için elbette bunda birçok 
ibretler vardır.
87)  Sûr'a üfürüldüğü gün, -Allah'ın diledikleri müstesna-, 
göklerde ve yerde bulunanlar hep dehşete kapılır. Hepsi 
boyunları bükük olarak O'na gelirler.
88)  Sen dağları görürsün de, onları yerinde durur sanırsın. 
Oysa onlar bulutların yürümesi gibi yürümektedirler. (Bu,) her 
şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki O, 
yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır.
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ُهْم  َو َها  ْن ْيٌر ِم َلُه َخ َف ِة  َن ْلَحَس ِبا َء  َمْن َجا
ُنوَن  ٍذ آِم ِئ ْوَم َي َفَزٍع  َء ) 89(ِمْن  َوَمْن َجا

َهْل  ِر  ّنا ِفي ال ُهْم  ُه ُوُجو ّبْت  ُك َف ِة  َئ ّي ِبالّس
ُلوَن  ْعَم َت ُتْم  ُكن ِإّل َما  ْوَن  ّنَما ) 90(ُتْجَز ِإ

ِذي  ّل ِة ا َد ْل َب ْل ِه ا ِذ َه َد َرّب  ُب ْع َأ َأْن  ُأِمْرُت 

َأْننن  ُأِمْرُتنن  َو ٍءنن  ُكّلنن َشْي َلُهنن  َو َهننا  َحّرَم
ِلِميَن  ْلُمْسن ُكوَنن ِمْنن ا َو )91(َأ ُل ْت َأ َأْنن  َو  

ِدي  َت ْه َي ّنَمنننا  ِإ َف َدى  َت ْه َفَمْنننن ا ُقْرآَنننن  ْل ا
َننا ِمْنن  َأ ّنَمنا  ِإ ُقْلن  َف َوَمْنن َضّلن  ِه  ْفِسن َن ِل

ِريَننننن  ِذ ْلُمن ِهنننن ) 92(ا ّل ِل ُد  ْلَحْم ُقْلنننن ا َو
ّبَكنن  َوَمننا َر َهنا  َن ُفو ِر ْع َت َف ِهنن  ِت َيا ُكْم آ ِري ُي َس

ُلوَن  ْعَم َت َعّما  ِفٍل  َغا )93(ِب
ِه الّرْحَمِن الّرِحيم ّل ِم ال ِبْس

ِبيِنن )1(طسنم  ْلُم َتاِبن ا ِك ْل َياُتن ا ْلَكن آ ِت  
ِإننن ُموَسنننى ) 2( َب َن ْيَكننن ِمْنننن  َل َع ُلنننو  ْت َن

ُنوَن  ْؤِم ُي ٍم  ْو َق ِل ّق  ْلَح ِبا ْوَن  َع ِفْر ِإّن )3(َو  
َهنا  َل ْه َأ َعَلن  َوَج َْلْرِضن  ِفني ا َعَل  ْوَنن  َع ِفْر
ّبُحن  َذ ُي ُهْمن  ْن َفًةن ِم ِئ َطا ِعُف  َتْض َيْسن ًعنا  َي ِش
َكاَنن  ّنُهن  ِإ ُهْم  َء ِنَسنا َتْحِي  َيْسن َو ُهْمن  َء َنا ْب َأ

ِديَن  ْفِسنن ْلُم َنُمّننن )4(ِمْننن ا َأْننن  ُد  ِري ُن َو  
َْلْرِضن  ِفني ا ُفوا  ِع ُتْض ِذيَنن اْسن ّل َلنى ا َع

ِثيَن  ِر َوا ْل ُهْم ا َل َع َنْج َو ِئّمًة  َأ ُهْم  َل َع َنْج )5(َو

89)  Kim iyilikle (ilâhî huzura) gelirse, ona daha iyisi verilir. 
Ve onlar o gün korkudan emin kalırlar.
90)  (Rablerinin huzuruna) kötülükle gelen kimseler ise 
yüzükoyun cehenneme atılırlar. (Onlara) "Ancak 
yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz!" (denir).
91)  (De ki:) Ben ancak, bu şehrin (Mekke'nin) Rabbine -ki O 
burayı dokunulmaz kılmıştır- kulluk etmekle emrolundum. 
Her şey de zaten O'na aittir. Bana müslümanlardan olmam " 
emredildi.
92)  "Ve Kur'an'ı okumam (emredildi). Artık kim doğru yola 
gelirse, yalnız kendisi için gelmiş olur; kim de saparsa ona de 
ki: Ben sadece uyarıcılardanım.
93)  Ve şöyle de: Hamd Allah'a mahsustur. O, âyetlerini size 
gösterecek, siz de onları görüp tanıyacaksınız (ama artık 
faydası olmayacaktır). Rabbin, yaptıklarınızdan habersiz 
değildir.

28- el-KASAS SURESİ
 

(Mekke’de inmiştir, 88  ayettir.)

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla...
1) Tâ. Sîn. Mîm.
2) Bunlar, apaçık Kitab'ın âyetleridir.
3)  İman eden bir kavim için (faydalı olmak üzere) Musa ile 
Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek şekliyle 
nakledeceğiz.
4)  Firavun, toprağında gerçekten azmış, halkını çeşitli 
zümrelere bölmüştü. Onlardan bir zümreyi güçsüz buluyor, 
bunların oğullarını boğazlıyor, kızlarını ise sağ bırakıyordu. 
Çünkü o bozgunculardandı.
5)  Biz ise, o yerde güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, 
onları önderler yapmak ve onları (mukaddes topraklara) vâris 
kılmak istiyorduk.
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ِري  ُن َو َْلْرِضننن  ِفننني ا ُهْمننن  َل ّكَنننن  ُنَم َو
ُهْمن َمنا  ْن ُهَمنا ِم َد ُنو َوُج َهاَماَنن  َو ْوَنن  َع ِفْر

َذُروَننن  َيْح ُنوا  ُأّمنن ) 6(َكا َلننى  ِإ َنننا  ْي ْوَح َأ َو
ِهن  ْي َل َع ْفِتن  َذا ِخ ِإ َف ِهن  ِعي َأْرِض َأْنن  ُموَسنى 
َوَل  ِفننني  َتَخا َوَل  َيّمننن  ْل ِفننني ا ِهننن  ِقي ْل َأ َف
ُهن ِمْنن  ُلو َوَجاِع ْيِكن  َل ِإ ُهن  ّدو ّننا َرا ِإ ِنني  َتْحَز

ِليَن  ْلُمْرَسن ْوَنن )7(ا َع ِفْر َطُهن آُلن  َق َت ْل َفا  
ّوا  ُد َع ُهْمن  َل ُكوَنن  َي ْوَنن ِل َع ِفْر ِإّنن  ًننا  َوَحَز

ِئيَنن  ِط ُنوا َخا َكا ُهَمنا  َد ُنو َوُج َهاَماَنن  ) 8(َو
ِلني  ْيٍنن  َع ُةن  ُقّر ْوَنن  َع ِفْر ُةن  َأ َلْتن اْمَر َقا َو
ْو  َأ َنننا  َع َف َين َأْننن  َعَسننى  ُهنن  ُلو ُت ْق َت َلَكنن َل  َو

ُعُروَنننن  َيْش ُهْمننن َل  َو ًدا  َل َو ُهننن  َذ ّتِخ ) 9(َن
ِإْننن  ًغننا  ِر َفا ُأّمنن ُموَسننى  ُد  َؤا ُف َبَح  َأْصنن َو
َلنى  َع َننا  ْط َب َأْنن َر ْوَل  َل ِهن  ِب ِدي  ْب ُت َل َدْتن  َكا

ِنيَننن  ْؤِم ْلُم ُكوَننن ِمْننن ا َت ِل َهننا  ِب ْل ) 10(َق
َعْنن  ِهن  ِب َبُصنَرْت  َف ِه  ُقّصني ِهن  ِت ُِلْخ َلْتن  َقا َو

ُعُروَنن  َيْش ُهْمن َل  َو ُنٍبن  َننا )11(ُج َوَحّرْم  
َهْلن  َلْتن  َقا َف ْبُلن  َق َعن ِمْنن  ْلَمَراِض ِهن ا ْي َل َع
ُكْمن  َل َنُهن  ُلو ُف ْك َي ْيٍتن  َب ْهِلن  َأ َلنى  َع ُكْمن  ّل ُد َأ

َناِصنُحوَن  َلُهن  ُهْمن  َلنى )12(َو ِإ ُهن  َنا ْد َد َفَر  
َلَمن  ْع َت ِل َو َتْحَزَنن  َوَل  َهنا  ُن ْي َع َقّر  َت َكْين  ِهن  ُأّم

ُهْمنن َل  َثَر ْك َأ ِكّننن  َل َو ّقنن  ِهنن َح ّل َد ال ْع َو َأّننن 

َلُموَن  ْع )13(َي

6)  Ve o yerde onları hakim kılmak; Firavun ile Hâmân'a ve 
ordularına, onlardan (İsrailoğullarından gelecek diye) 
korktukları şeyi göstermek (istiyorduk).
7) Musa'nın anasına: Onu emzir, kendisine zarar geleceğinden 
endişelendiğinde onu denize (Nil nehrine) bırakıver, hiç 
korkup kaygılanma, çünkü biz onu sana geri vereceğiz ve onu 
peygamberlerden biri yapacağız, diye bildirdik.
8)  Nihayet Firavun ailesi onu yitik çocuk olarak (nehirden) 
aldı. O, sonunda kendileri için bir düşman ve bir tasa olacaktı. 
Şüphesiz Firavun ile Hâmân ve askerleri yanlış yolda idiler.
9)  Firavun'un karısı (sepetin içinden erkek çocuk çıkınca 
kocasına:) Benim ve senin için göz aydınlığıdır! Onu 
öldürmeyin, belki bize faydası dokunur, ya da onu evlât 
ediniriz, dedi. Halbuki onlar (işin sonunu) sezemiyorlardı.
10)  Musa'nın anasının yüreğinde yalnızca çocuğunun tasası 
kaldı. Eğer biz, (vâdimize) inananlardan olması için onun 
kalbini pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse işi meydana 
çıkaracaktı.
11) Annesi Musa'nın ablasına: Onun izini takip et, dedi. O da, 
onlar farkına varmadan uzaktan kardeşini gözetledi.
12)  Biz daha önceden (annesine geri verilinceye kadar) onun 
süt analarını kabulüne (emmesine) müsaade etmedik. Bunun 
üzerine ablası: Size, onun bakımını namınıza üstlenecek, hem 
de ona iyi davranacak bir aile göstereyim mi? dedi.
13)  Böylelikle biz onu, anasına, gözü aydın olsun, gam 
çekmesin ve Allah'ın vâdinin gerçek olduğunu bilsin diye geri 
verdik. Fakat yine de pek çoğu (bunu) bilmezler.
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ا  ْكًم ُهن ُح َنا ْي َت َوى آ َت َواْسن ُهن  ّد َأُش َغ  َل َب ا  َلّم َو
ِنيَن  ْلُمْحِس ِزي ا َنْج ِلَك  َذ َك َو ْلًما   )14(َوِع

ٍةن ِمْنن  َل ْف َغ َلنى ِحيِنن  َع َنَةن  ِدي ْلَم َدَخَلن ا َو
َذا  َه ِتَلِنن  َت َيْق ْيِنن  َل َهنا َرُج ِفي َد  َوَج َف َهنا  ِل ْه َأ

َثُه  َغا َت َفاْس ِه  ّو ُد َع َذا ِمْن  َه َو ِه  ِت َع ِمْن ِشي
ِذي ِمْننن  ّل َلننى ا َع ِهنن  ِت َع ِذي ِمْننن ِشي ّل ا
ِهن  ْي َل َع َقَضنى  َف ُهن ُموَسنى  َكَز َو َف ِهن  ّو ُد َع
ّو  ُد َع ّنُه  ِإ َطاِن  ْي َعَمِل الّش َذا ِمْن  َه َقاَل 

ِبيٌننن  ّننني 15(ُمِضّلنن ُم ِإ َقاَلنن َرّبنن   (
َلُهنن  َفَر  َغ َف ِلنني  ِفْر  ْغ َفا ْفِسنني  َن َلْمُتنن  َظ

ُفوُر الّرِحيُمن  َغ ْل َو ا ُه ّنُهن  َقاَلن َرّب ) 16(ِإ
ِهيًرا  َظ ُكوَنن  َأ َلْنن  َف َلّين  َع َعْمَتن  ْن َأ ِبَمنا 

ِرِميَنن  ْلُمْج ِةن ) 17(ِل َن ِدي ْلَم ِفني ا َبَح  َأْصن َف
ُه  َتنَصَر ِذي اْسنن ّل َذا ا ِإ َف ّقُبنن  َتَر َي ًفننا  ِئ َخا
َلُهنن ُموَسننى  َقاَلنن  ِرُخُه  َتْص َيْسنن َْلْمِسنن  ِبا

ِبيٌن  ّي ُم ِو َغ َل ّنَك  َأْن )18(ِإ َد  َأَرا َأْن  َلّما  َف  
َقاَلننن  ُهَمنننا  َل ّو  ُد َع َو  ُه ِذي  ّل ِبا ِطَشننن  ْب َي
ْلَتن  َت َق َكَمنا  ِنني  َل ُت ْق َت َأْنن  ُد  ِري ُت َأ َياُموَسنى 
ُكوَنن  َت َأْنن  ِإّل  ُد  ِري ُت ِإْنن  َْلْمِسن  ِبا ْفًسنا  َن
ُكوَنن  َت َأْنن  ُد  ِري ُت َوَمنا  َْلْرِضن  ِفني ا ّباًرا  َج

ِلِحيَن  ْلُمْصن َءن َرُجٌلن ِمْنن )19(ِمْنن ا َوَجا  
َياُموَسنى  َقاَلن  َعى  َيْسن ِةن  َن ِدي ْلَم ْقَصنى ا َأ

َفاْخُرْج  ُلوَك  ُت ْق َي ِل ِبَك  َتِمُروَن  ْأ َي ََل  ْلَم ِإّن ا
ّناِصنِحيَن  َلَكن ِمْنن ال ّنني  َفَخَرَجن ) 20(ِإ

ِنني  َنّج َقاَلن َرّبن  ّقُبن  َتَر َي ًفنا  ِئ َهنا َخا ْن ِم
ِلِميَن  ّظا ِم ال ْو َق ْل )21(ِمْن ا

14)  Musa yiğitlik çağına erip olgunlaşınca, biz ona hikmet ve 
ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böylece 
mükâfatlandırırız.
15)  Musa, ahalisinin habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. 
Orada, biri kendi tarafından, diğeri düşman tarafından olan iki 
adamı birbiriyle döğüşür buldu. Kendi tarafından olanı, 
düşmana karşı ondan yardım diledi. Musa da ötekine bir 
yumruk vurup ölümüne sebep oldu. (Bunun üzerine:) Bu 
şeytan işidir. O, gerçekten saptırıcı, apaçık bir düşman, dedi.
16)  Musa: Rabbim! Doğrusu kendime zulmettim (başıma iş 
açtım). Beni bağışla dedi, Allah da onu bağışladı. Çünkü, çok 
bağışlayıcı, çok esirgeyici olan ancak O'dur.
17)  Musa: Rabbim! Bana lütfettiğin nimetlere andolsun ki, 
artık suçlulara (ve suça itenlere) asla arka çıkmayacağım, dedi.
18)  Şehirde korku içinde, (etrafı) gözetleyerek sabahladı. Bir 
de ne görsün, dün kendisinden yardım isteyen kimse, feryat 
ederek yine ondan imdat istiyor. Musa ona (yardım isteyene) 
dedi ki: Doğrusu sen, besbelli bir azgınsın!
19)  Musa, ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak 
isteyince, o adam dedi ki: Ey Musa! Dün bir cana kıydığın 
gibi, bana da mı kıymak istiyorsun? Demek, düzelticilerden 
olmak istemiyor da, bu yerde ille yaman bir zorba olmayı 
arzuluyorsun sen!
20)  Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi: Ey Musa! 
İleri gelenler seni öldürmek için hakkında müzakere ediyorlar. 
Derhal (buradan) çık! İnan ki ben senin iyiliğini 
isteyenlerdenim, dedi.
21)  Musa korka korka, (etrafı) gözetleyerek oradan çıktı. 
"Rabbim! Beni zalimler güruhundan kurtar" dedi.

Cüz 20 – Sure 28                                                   el-Kasas Suresi                                                                        388



َعَسنى  َقاَلن  َيَنن  ْد َءن َم َقا ْل ِت َوّجَهن  َت َلّمنا  َو
ِبيِل  َء الّسن َوا ِنني َسن َي ِد ْه َي َأْنن  ّبني   )22(َر

ُأّمًةن  ِهن  ْي َل َع َد  َوَج َيَنن  ْد َءن َم َد َما َوَر َلّمنا  َو
ِهْم  ِن ُدو َد ِمْن  َوَج َو ُقوَن  َيْس ّناِس  ِمْن ال
ُكَمننا  ُب ْط َقاَلنن َمننا َخ َداِننن  ُذو َت ْيِننن  َت اْمَرأ
ُءنن  َعا ِدَر الّر ُيْصنن ّتننى  َنْسننِقي َح َتننا َل  َل َقا

ِبيٌر  َك ْيٌخن  َننا َش ُبو َأ ُهَمنا ) 23(َو َل َقى  َفَسن
ّنني  ِإ َقاَلن َرّبن  َف ّظّلن  َلنى ال ِإ ّلنى  َو َت ُثّمن 

َفِقيٌر  ٍر  ْي َلّين ِمْنن َخ ِإ ْلَتن  َأنَز ) 24(ِلَمنا 
َلنننى  َع َتْمِشننني  ُهَمنننا  َدا ِإْح ْتُهننن  َء َفَجا
ُعوَكنن  ْد َي ِبنني  أ

َ ِإّننن  َلْتنن  َقا ٍء  َيا ِتْح اْسنن
ُه  َء َلّما َجا َف َنا  َل ْيَت  َق َأْجَر َما َس َيَك  ِز َيْج ِل
َتَخْفنن  َقاَلنن َل  َقَصننَص  ْل ِهنن ا ْي َل َع َقّصنن  َو

ِلِميَننن  ّظا ِمنن ال ْو َق ْل ْوَتنن ِمْننن ا ) 25(َنَج
ُهَما  َدا ِإْح َلْت  ْيَر َقا ِإّن َخ ُه  ْأِجْر َت َبِت اْس َأ َيا

َْلِميُن  ّي ا ِو َق ْل ْأَجْرَت ا َت َقاَل ) 26(َمْن اْس
َتّينن  َن ْب َدى ا ِإْح ِكَحَكنن  ُأن َأْننن  ُد  ِري ُأ ّننني  ِإ
َيَةن ِحَجٍجن  ِن َثَما ِنني  ْأُجَر َت َأْنن  َلنى  َع ْيِنن  َت َها
َوَمنا  ِدَكن  ْن َفِمْنن ِع َعْشًرا  ْتَمْمَتن  َأ ِإْنن  َف
ِإْننن  ِني  ُد َتِج ْيَكنن َسنن َل َع ّقنن  َأُش َأْننن  ُد  ِري ُأ

ِلِحيَن  ّلُهن ِمْنن الّصنا َءن ال َقاَلن ) 27(َشا
ْيُت  َقَض ْيِن  َل َْلَج ّيَما ا َأ َنَك  ْي َب َو ِني  ْي َب ِلَك  َذ
ُقوُل  َن ا  َلى َم َع ّلُه  َوال َلّي  َع َواَن  ْد ُع َفَل 

ِكيٌل  )28(َو

22)  Medyen'e doğru yöneldiğinde: Umarım, Rabbim beni 
doğru yola iletir, dedi.
23)  Musa, Medyen suyuna varınca, orada (hayvanlarını) 
sulayan bir çok insan buldu. Onların gerisinde de, 
(hayvanlarını) engelleyen iki kadın gördü. Onlara: Derdiniz 
nedir? dedi. Şöyle cevap verdiler: Çobanlar sulayıp 
çekilmeden biz (onların içine sokulup hayvanlarımızı) 
sulamayız; babamız da çok yaşlıdır.
24)  Bunun üzerine Musa, onların yerine (davarlarını) 
sulayıverdi. Sonra gölgeye çekildi ve: Rabbim! Doğrusu bana 
indireceğin her hayra (lütfuna) muhtacım, dedi.
25)  Derken, o iki kadından biri utana utana yürüyerek ona 
geldi: Babam, dedi, bizim yerimize (hayvanları) sulamanın 
karşılığını ödemek için seni çağırıyor. Musa, ona (Hz. 
Şuayb'a) gelip başından geçeni anlatınca o: Korkma, o zalim 
kavimden kurtuldun, dedi.
26)  (Şuayb'ın) iki kızından biri: Babacığım! Onu ücretle 
(çoban) tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse, 
güçlü ve güvenilir olandır, dedi.
27)  (Şuayb) dedi ki: Bana sekiz yıl çalışmana karşılık şu iki 
kızımdan birini sana nikâhlamak istiyorum. Eğer on yıla 
tamamlarsan artık o kendinden; yoksa sana ağırlık vermek 
istemem. İnşallah beni iyi kimselerden (işverenlerden) 
bulacaksın.
28)  Musa şöyle cevap verdi: Bu seninle benim aramdadır. Bu 
iki süreden hangisini doldurursam doldurayım, demek ki bana 
karşı husumet yok. Söylediklerimize Allah vekîldir.

389                                                                         el-Kasas Suresi                                                  Cüz 20 – Sure 28



َوَسنناَر  َْلَجَلنن  َقَضننى ُموَسننى ا َلّمننا  َف
َناًرا  ِر  ّطو ِنِبنن ال َنَسنن ِمْننن َجا ِهنن آ ِل ْه َأ ِب
َناًرا  َنْسننُت  ّننني آ ِإ ُثوا  ُك ِهنن اْم ِل ْه َِل َقاَلنن 
ٍةن ِمْنن  َو ْذ ْو َج َأ ٍر  َب ِبَخ َهنا  ْن ُكْمن ِم ِتي ّلني آ َع َل

ُلوَن  َط َتْص ُكْم  ّل َع َل ِر  ّنا َها ) 29(ال َتا َأ َلّما  َف
ِفي  ْيَمِن  َْل ِدي ا َوا ْل ِطِئ ا ِدي ِمْن َشا ُنو
َأْننن  ِةنن  ِةنن ِمْننن الّشَجَر َك َباَر ْلُم ِةنن ا َع ْق ُب ْل ا
َلِميَنن  َعا ْل ّلُهن َرّبن ا َننا ال َأ ّنني  ِإ َياُموَسنى 

َتّز ) 30( ْه َت َها  َلّما َرآ َف َعَصاَك  ْلِق  َأ َأْن  َو
ّقْبنن  َع ُي َلْمنن  َو ِبًرا  ْد ّلننى ُم َو َهننا َجاّننن  ّن أ

َ َك
ّنَكنن ِمْننن  ِإ َتَخْفنن  َوَل  ِبْلنن  ْق َأ َياُموَسننى 

ِنيَنن  ِبَكن ) 31(اْلِم ْي ِفني َج َدَكن  َي ُلْك  اْسن
َواْضُمْمن  ٍء  ِر ُسنو ْي َغ َءن ِمْنن  ْيَضا َب َتْخُرْجن 
ِنَكنن  َذا َف ْهِبنن  َناَحَكنن ِمْننن الّر ْيَكنن َج َل ِإ
ِه  ِئ َل َوَم ْوَن  َع ِفْر َلى  ِإ ّبَك  َناِن ِمْن َر َها ُبْر

ِقيَن  َفاِسن ْوًمنا  َق ُنوا  َكا ُهْمن  ّن َقاَلن ) 32(ِإ
َأَخاُفن  َف ْفًسنا  َن ُهْمن  ْن ْلُتن ِم َت َق ّنني  ِإ َرّبن 

ِننني  ُلو ُت ْق َي َو ) 33(َأْننن  ُه َهاُروُننن  َأِخنني  َو
ًنا  ِلَسا ّني  ْفَصُح ِم ًءا َأ ْد ِر ِعي  ْلُه َم َأْرِس َف

ِني  ُبو ّذ َك ُي َأْن  َأَخاُف  ّني  ِإ ِني  ُق ّد ) 34(ُيَص
َعُلن  َنْج َو َأِخيَكن  ِب َدَكن  َعُض ّد  َنُش َقاَلن َسن
َنا  ِت َيا ِبآ ُكَما  ْي َل ِإ ُلوَن  َيِص َفَل  ًنا  َطا ْل ُكَما ُس َل

ُبوَن  ِل َغا ْل ُكَما ا َع َب ّت َوَمْن ا ُتَما  ْن )35(َأ

29) Sonunda Musa süreyi doldurup ailesiyle yola çıkınca, Tûr 
tarafından bir ateş gördü. Ailesine: Siz (burada) bekleyin; ben 
bir ateş gördüm, belki oradan size bir haber yahut ısınmanız 
için bir ateş parçası getiririm, dedi.
30) Oraya gelince, o mübarek yerdeki vâdinin sağ kıyısından, 
(oradaki) ağaç tarafından kendisine şöyle seslenildi: Ey Musa! 
Bil ki ben, bütün âlemlerin Rabbi olan Allah'ım.
31)  Ve "Asânı at!" (denildi). Musa (attığı) asâyı yılan gibi 
deprenir görünce, dönüp arkasına bakmadan kaçtı. "Ey Musa! 
Beri gel, korkma. Çünkü sen emniyette olanlardansın" 
(buyuruldu).
32)  "Elini koynuna sok; kusursuz, bembeyaz çıkacaktır. 
Korkudan (açılan) kollarını kendine çek. İşte bu ikisi Firavun 
ve onun adamlarına karşı Rabbin tarafından iki kesin delildir. 
Çünkü onlar, yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır" (diye 
seslenildi).
33) Musa dedi ki: Rabbim! Ben onlardan birini öldürmüştüm, 
beni öldürmelerinden korkuyorum.
34)  Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. 
Onu da beni doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte 
gönder. Zira bana yalancılık ithamında bulunmalarından 
endişe ediyorum.
35)  Allah buyurdu: Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size 
öyle bir kudret vereceğiz ki, âyetlerimiz (mucize 
yardımlarımız) sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve 
size tâbi olanlar üstün geleceksiniz.
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َناٍتنن  ّي َب َنننا  ِت َيا ِبآ ُهْمنن ُموَسننى  َء َلّمننا َجا َف
َوَمننا  َتًرى  ْف ِإّل ِسننْحٌر ُم َذا  َه ُلوا َمننا  َقا

ِليَننن  ّو َْل َنننا ا ِئ َبا ِفنني آ َذا  َه ِب َنا  ْع ) 36(َسِم
َءن  ِبَمْنن َجا َلُمن  ْع َأ ّبني  َقاَلن ُموَسنى َر َو
َلُهنن  ُكوُننن  َت َوَمْننن  ِهنن  ِد ْن َدى ِمْننن ِع ُه ْل ِبا
ِلُموَننن  ّظا ِلُحنن ال ْف ُي ّنُهنن َل  ِإ ِر  ّدا َبُةنن ال ِق َعا

َُلنن َمننا ) 37( ْلَم َهننا ا ّي أ
َ َيا ْوُننن  َع ِفْر َقاَلنن  َو

ِلني  ْد  ِق ْو َأ َف ِري  ْي َغ ٍهن  َل ِإ ُكْمن ِمْنن  َل ِلْمُتن  َع
ِلنني  َعننل  َفاْج ّطيِننن  َلننى ال َع َهاَماُننن  َيا
ِهن ُموَسنى  َل ِإ َلنى  ِإ ُعن  ِل ّط َأ ّلني  َع َل َصْرًحا 

ِبيَنننن  ِذ َكا ْل ّنُهننن ِمْنننن ا ُظ ََل ّنننني  ِإ ) 38(َو
ِر  ْي َغ ِب َْلْرِض  ِفي ا ُه  ُد ُنو َوُج َو  ُه َبَر  ْك َت َواْس
ُعوَننن  ُيْرَج َنننا َل  ْي َل ِإ ُهْمنن  ّن أ

َ ّنوا  َظ َو ّقنن  ْلَح ا
ِفني ) 39( ُهْمن  َنا ْذ َب َن َف ُهن  َد ُنو َوُج ُهن  َنا ْذ َأَخ َف

َبُةنننن  ِق َعا َكاَننننن  ْيَفنننن  َك ُظْر  َفان َيّمنننن  ْل ا
ِلِميَنننن  ّظا ِئّمًةننن )40(ال َأ ُهْمننن  َنا ْل َع َوَج  

ِةنن َل  َياَم ِق ْل ْوَمنن ا َي َو ِر  ّنا َلننى ال ِإ ُعوَننن  ْد َي
ِهنن )41(ُينَصننُروَن  ِذ َه ِفنني  ُهْمنن  َنا ْع َب ْت َأ َو  

ُهْمنن ِمْننن  ِةنن  َياَم ِق ْل ْوَمنن ا َي َو َنًةنن  ْع َل َيننا  ْن ّد ال
ُبوِحيَننن  ْق ْلَم َنننا ُموَسننى ) 42(ا ْي َت ْد آ َق َل َو

ُقُروَننن  ْل َنننا ا ْك َل ْه َأ ِد َمننا  ْع َب َتاَبنن ِمْننن  ِك ْل ا
َوَرْحَمًةن  ًدى  ُه َو ّناِسن  ِلل ِئَر  َبَصنا َلنى  ُْلو ا

ّكُروَن  َذ َت َي ُهْم  ّل َع )43(َل

36)  Musa onlara apaçık âyetlerimizi getirince: Bu, olsa olsa 
uydurulmuş bir sihirdir. Biz önceki atalarımızdan böylesini 
işitmemiştik, dediler.
37)  Musa şöyle dedi: Rabbim, kendi katından kimin hidayet 
(hakka rehberlik) getirdiğini ve hayırlı âkıbetin kime nasip 
olacağını en iyi bilendir. Muhakkak ki, zalimler iflâh olmazlar.
38) Firavun: Ey ileri gelenler! Sizin için benden başka bir ilâh 
tanımıyorum. Ey Hâmân! Haydi benim için çamur üzerine ateş 
yak (ve tuğla imal et), bana bir kule yap ki Musa'nın tanrısına 
çıkayım; ama sanıyorum, o mutlaka yalan söyleyenlerdendir, 
dedi.
39) O ve askerleri, yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar 
ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar.
40)  Biz de onu ve askerlerini yakalayıp denize atıverdik. Bak 
işte, zalimlerin sonu nice oldu!
41)  Onları, (insanları) ateşe çağıran öncüler kıldık. Kıyamet 
günü onlar yardım görmeyeceklerdir.
42)  Bu dünyada arkalarına lânet taktık. Onlar, kıyamet 
gününde de kötülenmişler arasındadır.
43)  Andolsun biz, ilk nesilleri yok ettikten sonra Musa'ya, 
-düşünüp öğüt alsınlar diye- insanlar için apaçık deliller, 
hidayet rehberi ve rahmet olarak o Kitab'ı (Tevrat'ı) 
vermişizdir.
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َنننا  ْي َقَض ْذ  ِإ ِبّينن  َغْر ْل ِنِبنن ا ِبَجا ُكنَتنن  َوَمننا 
ُكنَتنن ِمْننن  َوَمننا  َْلْمَر  َلننى ُموَسننى ا ِإ

ِديَنن  ِه ًننا ) 44(الّشا ُقُرو َننا  ْأ َأنَش ّننا  ِك َل َو
ًيا  ِو َثا ُكنَت  ا  َوَم ُعُمُر  ْل ِهْم ا ْي َل َع َوَل  َطا َت َف
َنننا  ِت َيا ِهْمنن آ ْي َل َع ُلوا  ْت َت َيَننن  ْد ْهِلنن َم َأ ِفنني 

ِليَن  ّنننا ُمْرِسنن ُك ّنننا  ِك َل ُكنَتنن ) 45(َو َوَمننا 
ِكْنن َرْحَمًةن  َل َو َننا  ْي َد َنا ْذ  ِإ ِر  ّطو ِنِبن ال ِبَجا
ُهْمن ِمْنن  َتا َأ ْوًمنا َمنا  َق ِذَر  ُتن ِل ّبَكن  ِمْنن َر

ّكُروَنن  َذ َت َي ُهْمن  ّل َع َل ِلَكن  ْب َق ٍر ِمْنن  ِذي  )46(َن
ّدَمْتن  َق ِبَمنا  َبٌة  ُهْم ُمِصني َب ُتِصني َأْنن  ْوَل  َل َو
َنا  ْي َل ِإ ْلَت  َأْرَس ْوَل  َل َنا  ّب ُلوا َر ُقو َي َف ِهْم  ِدي ْي َأ

ُكوَنننن ِمْنننن  َن َو ِتَكننن  َيا َعنن آ ِب ّت َن َف َرُسنننوًل 
ِنيَننن  ْؤِم ْلُم ّقنن )47(ا ْلَح ُهْمنن ا َء َلّمننا َجا َف  

ْثَلنن َمننا  ِتَينن ِم ُأو ْوَل  َل ُلوا  َقا َنننا  ِد ْن ِمْننن ِع
ِتَين  ُأو ِبَمنا  ُفُروا  ْك َي َلْمن  َو َأ ِتَين ُموَسنى  ُأو

ُلوا ِسنننْحَراِن  َقا ْبُلننن  َق ُموَسنننى ِمْنننن 
ِفُروَنن  َكا ُكّلن  ِب ّننا  ِإ ُلوا  َقا َو َهَرا  َظا ) 48(َت

َو  ُه ِهنن  ّل ِد ال ْن َتاٍبنن ِمْننن ِع ِك ِب ُتوا  ْأ َف ُقْلنن 
ِقيَن  ِد ُتْمن َصنا ُكن ِإْنن  ْعُهن  ِب ّت أ

َ ُهَمنا  ْن َدى ِم ْه َأ

َلْمنن )49( ْع َفا َلَكنن  ُبوا  َتِجي َيْسنن َلْمنن  ِإْننن  َف  
َأَضّلنن  َوَمْننن  ُهْمنن  َء َوا ْه َأ ُعوَننن  ِب ّت َي ّنَمننا  َأ

ِهن  ّل ًدى ِمْنن ال ُه ِر  ْي َغ ِب ُهن  َوا َه َعن  َب ّت ِمّمْنن ا
ِلِميَننن  ّظا ْوَمنن ال َق ْل ِدي ا ْه َي ّلَهنن َل  ِإّننن ال

)50(

44)  (Resûlüm!) Musa'ya emrimizi vahyettiğimiz sırada, sen 
batı yönünde bulunmuyordun ve (o hadiseyi) görenlerden de 
değildin.
45)  Bilakis biz nice nesiller var ettik de, onların üzerinden 
uzun zamanlar geçti. Sen, âyetlerimizi kendilerinden okuyarak 
öğrenmek üzere Medyen halkı arasında oturmuş da değilsin; 
aksine (onları sana) gönderen biziz.
46)  (Musa'ya) seslendiğimiz zaman da, sen Tûr'un yanında 
değildin. Bilakis, senden önce kendilerine uyarıcı (peygamber) 
gelmeyen bir kavmi uyarman için Rabbinden bir rahmet 
olarak (orada geçenleri sana bildirdik); ola ki düşünüp öğüt 
alırlar.
47)  Bizzat kendi yaptıklarından dolayı başlarına bir musibet 
geldiğinde: Rabbimiz! Ne olurdu bize bir peygamber 
gönderseydin de, âyetlerine uysak ve müminlerden olsaydık! 
diyecek olmasalardı (seni göndermezdik).
48)  Fakat onlara tarafımızdan o hak (Peygamber) gelince: 
"Musa'ya verilen (mucizeler) gibi ona da verilmeli değil 
miydi?" dediler. Peki, daha önce Musa'ya verileni de inkâr 
etmemişler miydi? "Birbirini destekleyen iki sihir!" demişler 
ve şunu söylemişlerdi: Doğrusu biz hiçbirine inanmıyoruz.
49)  (Resûlüm!) De ki: Eğer doğru sözlüler iseniz, Allah 
katından bu ikisinden (bana ve Musa'ya inen kitaplardan) daha 
doğru bir kitap getirin de ben ona uyayım!
50) Eğer sana cevap veremezlerse, bil ki onlar, sırf heveslerine 
uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın kendi 
hevesine uyandan daha sapık kim olabilir! Elbette Allah zalim 
kavmi doğru yola iletmez.
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ُهْمننن  ّل َع َل ْوَلننن  َق ْل ُهْمننن ا َل َنا  ْل َوّصننن ْد  َق َل َو
ّكُروَنن  َذ َت َتاَبن ) 51(َي ِك ْل ُهْمن ا َنا ْي َت ِذيَنن آ ّل ا

ُنوَنن  ْؤِم ُي ِهن  ِب ُهْمن  ِهن  ِل ْب َق َذا ) 52(ِمْنن  ِإ َو
ّقن  ْلَح ّنُهن ا ِإ ِهن  ِب ّننا  ُلوا آَم َقا ِهْمن  ْي َل َع َلنى  ْت ُي
ِلِميَن  ِهن ُمْسن ِل ْب َق ّننا ِمْنن  ُك ّننا  ِإ َننا  ّب ِمْنن َر

ِبَما ) 53( ْيِن  َت ُهْم َمّر َأْجَر ْوَن  َت ْؤ ُي ِئَك  َل ْو ُأ

َئَة  ّي ِة الّسنن َن ْلَحَسنن ِبا ُءوَننن  ْدَر َي َو َبُروا  َص
ُقوَنننن  ُينِف ُهْمننن  َنا ْق َذا ) 54(َوِمّمنننا َرَز ِإ َو

َننا  َل ُلوا  َقا َو ْنُهن  َع ْعَرُضوا  َأ َو  ْغ ّل ُعوا ال َسِم
ُكْمن  ْي َل َع ُكْمن َسنَلٌم  ُل ْعَما َأ ُكْمن  َل َو َننا  ُل ْعَما َأ

ِليَنن  ِه ْلَجا ِغني ا َت ْب َن ِدي )55(َل  ْه َت ّنَكن َل  ِإ  
ِدي َمْننن  ْه َي ّلَهنن  ِكّننن ال َل َو ْبَتنن  َب َأْح َمْننن 

ِديَنننن  َت ْه ْلُم ِبا َلُمننن  ْع َأ َو  ُه َو ُءننن  ) 56(َيَشا
ّطْفن  َتَخ ُن َعَكن  َدى َم ُه ْل ْعن ا ِب ّت َن ِإْنن  ُلوا  َقا َو
ًنا  ُهْم َحَرًما آِم َل ّكْن  ُنَم َلْم  َو َأ َنا  َأْرِض ِمْن 
ًقنا  ِرْز ٍءن  ُكّلن َشْي َثَمَراُتن  ِهن  ْي َل ِإ َبنى  ُيْج
َلُموَننن  ْع َي ُهْمنن َل  َثَر ْك َأ ِكّننن  َل َو ّنننا  ُد َل ِمْننن 

ِطَرْتن ) 57( َب ٍةن  َي َقْر َننا ِمْنن  ْك َل ْه َأ َكْمن  َو
َكْن  ُتْسن َلْمن  ُهْم  ُن ِك ْلَكن َمَسنا ِت َف َهنا  َت ِعيَش َم
َنْحُنننن  ّننننا  ُك َو ِليًل  َق ِإّل  ِهْمننن  ِد ْع َب ِمْنننن 

ِثيَنن  ِر َوا ْل ِلَكن ) 58(ا ْه ّبَكن ُم َكاَنن َر َوَمنا 
َهنا َرُسنوًل  ُأّم ِفني  َعَثن  ْب َي ّتنى  ُقَرى َح ْل ا
ِكنني  ِل ْه ّنننا ُم ُك َوَمننا  َنننا  ِت َيا ِهْمنن آ ْي َل َع ُلوا  ْت َي

ِلُموَن  َظا َها  ُل ْه َأ َو ِإّل  ُقَرى  ْل )59(ا

51)  Andolsun ki biz, düşünüp öğüt alsınlar diye, sözü (vahyi) 
birbiri ardınca yetiştirmişizdir (aralıksız vahiylerimizi 
göndermişizdir).
52)  Ondan (Kur’an'dan) önce kendilerine kitap verdiklerimiz, 
ona da iman ederler.
53)  Onlara (Kur'an) okunduğu zaman: Ona iman ettik. Çünkü 
o Rabbimizden gelmiş hakikattir. Esasen biz daha önce de 
müslüman idik, derler.
54)  İşte onlara, sabretmelerinden ötürü, mükâfatları iki defa 
verilecektir. Bunlar kötülüğü iyilikle savarlar, kendilerine 
verdiğimiz rızıktan da Allah rızası için harcarlar.
55)  Onlar, boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve: 
Bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz size. Size selam olsun. Biz 
kendini bilmezleri (arkadaş edinmek) istemeyiz, derler.
56)  (Resûlüm!) Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin; bilakis, 
Allah dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanları en 
iyi O bilir.
57)  "Biz seninle beraber doğru yola uyarsak, yurdumuzdan 
atılırız" dediler. Biz onları, kendi katımızdan bir rızık olarak 
her şeyin ürünlerinin toplanıp getirildiği, güvenli, dokunulmaz 
bir yere (Mekke-i Mükerreme'ye) yerleştirmedik mi? Fakat 
onların çoğu bilmezler.
58) Biz, refahından şımarmış nice memleketi helâk etmişizdir. 
İşte yerleri! Kendilerinden sonra oralarda pek az 
oturulabilmiştir. Onlara biz vâris olmuşuzdur.
59)  Rabbin, kendilerine âyetlerimizi okuyan bir peygamberi 
memleketlerin ana merkezine göndermedikçe, o memleketleri 
helâk edici değildir. Zaten biz ancak halkı zalim olan 
memleketleri helâk etmişizdir.
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ِةن  َيا ْلَح ُعن ا َتا َفَم ٍءن  ُتْمن ِمْنن َشْي ِتي ُأو َوَمنا 
ْيٌر  ِهننن َخ ّل َد ال ْن َوَمنننا ِع َهنننا  ُت َن ِزي َو َينننا  ْن ّد ال

ُلوَننننن  ِق ْع َت َفَل  َأ َقننننى  ْب َأ َفَمْننننن ) 60(َو َأ

َكَمْنن  ِهن  ِقي َو َل ُه َف ًنا  ًدا َحَسن ْع َو ُهن  َنا ْد َع َو
ْوَم  َي َو  ُه ُثّم  َينا  ْن ّد ِة ال َيا ْلَح َع ا َتا ُه َم َنا ْع ّت َم

ِريَنن  ْلُمْحَض ِةن ِمْنن ا َياَم ِق ْل ْوَمن ) 61(ا َي َو
ِذيَنن  ّل ِئني ا َكا ْيَنن ُشَر َأ ُقوُلن  َي َف ِهْمن  ِدي َنا ُي

ُعُموَنن  َتْز ُتْمن  ّقن ) 62(ُكن ِذيَنن َح ّل َقاَلن ا
َنا  ْي َو ْغ َأ ِذيَن  ّل ِء ا ُؤَل َه َنا  ّب ْوُل َر َق ْل ِهْم ا ْي َل َع
ْيَكن َمنا  َل ِإ َننا  أ

ْ َبّر َت َننا  ْي َو َغ َكَمنا  ُهْمن  َنا ْي َو ْغ َأ

ُدوَنن  ُب ْع َي َننا  ّيا ِإ ُنوا  ُعوا )63(َكا ْد ِقيَلن ا َو  
ُبوا  َتِجي َيْسنن َلْمنن  َف ُهْمنن  ْو َع َد َف ُكْمنن  َء َكا ُشَر
ُنوا  َكا ُهْمننن  ّن أ

َ ْو  َل َذاَبننن  َع ْل ْوا ا َأ َوَر ُهْمننن  َل
ُدوَننن  َت ْه ُقوُلنن ) 64(َي َي َف ِهْمنن  ِدي َنا ُي ْوَمنن  َي َو

ِليَن  ْلُمْرَسنن ُتْمنن ا ْب َأَج َذا  َيْتنن ) 65(َما َعِم َف
ُلوَن  َء َتَسا َي ُهْم َل  َف ٍذ  ِئ ْوَم َي ُء  َبا ْن َْل ِهْم ا ْي َل َع

َعِمَلنن ) 66( َو َوآَمَننن  َتاَبنن  َأّمننا َمْننن  َف
ُكوَنننن ِمْنننن  َي َأْنننن  َعَسنننى  َف ِلًحا  َصا

ِلِحيَن  ْف ْلُم ُء )67(ا َيَشا ا  ُق َم ُل َيْخ ّبَك  َوَر  
ْبَحاَن  ُةن ُسن َيَر ْلِخ ُهْمن ا َل َكاَنن  َتاُر َمنا  َيْخ َو

ُكوَننن  ِر ُيْش َعّمننا  َلننى  َعا َت َو ِهنن  ّل ) 68(ال
َوَمنا  ُهْم  ُدوُر ِكّنن ُصن ُت َلُمن َمنا  ْع َي ّبَكن  َوَر

ُنوَن  ِل ْع َلُه )69(ُي َو  ُه ِإّل  َلَه  ِإ ّلُه َل  َو ال ُه َو  
َلُهننن  َو ِةننن  َواْلِخَر َلنننى  ُْلو ِفننني ا ُد  ْلَحْم ا

ُعوَن  ُتْرَج ِه  ْي َل ِإ َو ْكُم  ْلُح )70(ا

60)  Size verilen şeyler, dünya hayatının geçim vasıtası ve 
süsüdür. Allah katında olanlar ise, daha hayırlı ve daha 
kalıcıdır. Hâla buna aklınız ermeyecek mi?
61)  Şu halde, kendisine güzel bir vaadde bulunduğumuz ve 
ardından ona kavuşan kimse, (sırf) dünya hayatının geçici 
menfaat ve zevkini yaşattığımız, sonra kıyamet gününde (azap 
için) huzurumuza getirilenler arasında bulunan kimse gibi 
midir?
62)  O gün Allah onları çağırarak: Benim ortaklarım 
olduklarını iddia ettikleriniz hani nerede? diyecektir.
63)  (O gün) aleyhlerine söz (hüküm) gerçekleşmiş olanlar: 
Rabbimiz! Şunlar azdırdığımız kimselerdir. Biz nasıl azmışsak 
onları da öylece azdırdık (yoksa onları zorlayan bir gücümüz 
yoktu. Onların suçlarından) berî olduğumuzu sana arzederiz. 
Zaten onlar aslında bize tapmıyorlardı (kendi arzularına 
tapıyorlardı), derler.
64)  "(Allah'a koştuğunuz) ortaklarınızı çağırın!" denir, onlar 
da çağırırlar; fakat kendilerine cevap vermezler ve 
(karşılarında) azabı görürler. Ne olurdu (dünyada iken) doğru 
yola girselerdi!
65)  O gün Allah onları çağırarak: Peygamberlere ne cevap 
verdiniz? diyecektir.
66)  İşte o gün onlara bütün haberler körleşmiştir (delilleri 
tükenmiş, söyleyecek sözleri kalmamıştır); onlar birbirlerine 
de soramayacaklardır.
67)  Fakat tevbe eden, iman edip iyi işler yapan kimseye 
gelince, onun kurtuluşa erenler arasında olması umulur.
68)  Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer. Onların seçim hakkı 
yoktur. Allah, onların ortak koştuklarından münezzehtir ve 
şânı yücedir.
69)  Rabbin, onların, sînelerinde gizlediklerini de, açığa 
vurduklarını da bilir.
70)  İşte O, Allah'tır. O'ndan başka ilah yoktur. Önünde de, 
sonunda da hamd O'nundur, hüküm O'nundur. Ve ancak O'na 
döndürüleceksiniz.
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ْيَل  ّل ُكْم ال ْي َل َع ّلُه  َعَل ال ِإْن َج ُتْم  ْي َأ َأَر ُقْل 
ِمن  ْو َي َلنى  ِإ ًدا  ْيُر َسْرَم َغ َلٌهن  ِإ ِةن َمْنن  َياَم ِق ْل ا

ُعوَن  َتْسنَم َفَل  َأ ٍءن  َيا ِبِض ُكْمن  ِتي ْأ َي ِهن  ّل  )71(ال
َهاَر  ّن ُكْم ال ْي َل َع ّلُه  َعَل ال ِإْن َج ُتْم  ْي َأ َأَر ُقْل 
ْيُر  َغ َلٌه  ِإ ِة َمْن  َياَم ِق ْل ِم ا ْو َي َلى  ِإ ًدا  َسْرَم
َفَل  َأ ِهن  ِفي ُنوَن  ُك َتْسن ْيٍلن  َل ِب ُكْمن  ِتي ْأ َي ِهن  ّل ال

ْبِصُروَن  ُكْم ) 72(ُت َل َعَل  ِه َج ِت َوِمْن َرْحَم
ُغوا  َت ْب َت ِل َو ِهنن  ِفي ُنوا  ُك َتْسنن ِل َهاَر  ّن َوال ْيَلنن  ّل ال

ُكُروَننن  َتْش ُكْمنن  ّل َع َل َو ِهنن  ِل َفْض  )73(ِمْننن 
ِئني  َكا ْيَنن ُشَر َأ ُقوُلن  َي َف ِهْمن  ِدي َنا ُي ْوَمن  َي َو

ُعُموَننن َتْز ُتْمنن  ُكن ِذيَننن  ّل َنننا ) 74( ا ْع َنَز َو
ُتوا  َها َننننا  ْل ُق َف ًدا  ِهي ٍةننن َش ُأّم ُكّلننن  ِمْنننن 
َوَضّلن  ِهن  ّل ِل ّقن  ْلَح َأّنن ا ِلُموا  َع َف ُكْمن  َن َها ُبْر

َتُروَنننن  ْف َي ُنوا  َكا ُهْمننن َمنننا  ْن ِإّنننن ) 75(َع
َغنى  َب َف ِمن ُموَسنى  ْو َق َكاَنن ِمْنن  َقاُروَنن 
ِإّننن  ِز َمننا  ُنو ُك ْل ُهنن ِمْننن ا َنا ْي َت َوآ ِهْمنن  ْي َل َع
ْذ  ِإ ِة  ّو ُق ْل ِلي ا ُأو ِة  َب ُعْص ْل ِبا ُء  ُنو َت َل ِتَحُه  َفا َم
ّلَهنن َل  ِإّننن ال ْفَرْحنن  َت ْوُمُهنن َل  َق َلُهنن  َقاَلنن 

ِرِحيَنن  َف ْل َتاَكن ) 76(ُيِحّبن ا ِفيَمنا آ َتِغن  ْب َوا
َبَك  َنِصنني َتنَسنن  َوَل  َةنن  ّداَر اْلِخَر ّلُهنن ال ال
ّلُهن  َأْحَسنَن ال َكَمنا  َأْحِسنْن  َو َينا  ْن ّد ِمْنن ال
ِإّنن  َْلْرِضن  ِفني ا َد  َفَسنا ْل ْبِغن ا َت َوَل  ْيَكن  َل ِإ

ِديَن  ْفِس ْلُم ُيِحّب ا ّلَه َل  )77(ال

71)  (Resûlüm!) De ki: Düşündünüz mü hiç, eğer Allah 
üzerinizde geceyi ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam 
ettirse, Allah'tan başka size bir ışık getirecek ilah kimdir? Hâla 
işitmeyecek misiniz?
72) De ki: Söyleyin bakalım, eğer Allah üzerinizde gündüzü ta 
kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka, 
istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek ilah kimdir? Hâla 
görmeyecek misiniz?
73)  Rahmetinden ötürü Allah, geceyi ve gündüzü yarattı ki 
geceleyin dinlenesiniz, (gündüzün) O'nun fazlu kereminden 
(rızkınızı) arayasınız ve şükredesiniz.
74)  O gün Allah onları çağırarak: Benim ortaklarım 
olduklarını iddia ettikleriniz hani nerede? diyecektir.
75)  (O gün) her ümmetten bir şahit çıkarır, (kâfirlere): Kesin 
delilinizi getirin! deriz. O zaman bilirler ki hakikat Allah'a 
aittir ve uydura geldikleri şeyler (putlar) da kendilerinden 
ayrılıp kaybolmuşlardır.
76)  Karun, Musa'nın kavminden idi de, onlara karşı azgınlık 
etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarlarını 
güçlü kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona şöyle 
demişti: Şımarma! Bil ki Allah şımarıkları sevmez.
77)  Allah'ın sana verdiğinden (O'nun yolunda harcayarak) 
ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma. Allah 
sana ihsan ettiği gibi, sen de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde 
bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları 
sevmez.
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َلْم  َو َأ ِدي  ٍم ِعن ْل َلى ِع َع ُتُه  ِتي ُأو ّنَما  ِإ َقاَل 
ِهن ِمْنن  ِل ْب َق َلَكن ِمْنن  ْه َأ ْد  َق ّلَهن  َأّنن ال َلْمن  ْع َي
َثُر  ْك َأ َو ًةن  ّو ُق ْنُهن  ّد ِم َأَش َو  ُه ُقُروِنن َمْنن  ال
ِهْمنننن  ِب ُنو ُذ َعْننننن  َأُل  ُيْسنننن َوَل  ًعننننا  َجْم

ِرُموَنن  ْلُمْج ِهن ) 78(ا ْوِم َق َلنى  َع َفَخَرَجن 
َةن  َيا ْلَح ُدوَنن ا ِري ُي ِذيَنن  ّل َقاَلن ا ِهن  ِت َن ِزي ِفني 
َقاُروُن  ِتَي  ُأو ا  ْثَل َم ا ِم َن َل ْيَت  َل َيا َينا  ّدن ال

ٍم  ِظي َع ُذو َحّظ  َل ّنُه  ِذيَن ) 79(ِإ ّل َقاَل ا َو
ْيٌر  ِهنن َخ ّل َواُبنن ال َث ُكْمنن  َل ْي َو ْلَمنن  ِع ْل ُتوا ا ُأو

ِإّل  َها  ّقا َل ُي َوَل  ِلًحا  َعِمَل َصا َو ِلَمْن آَمَن 
ِبُروَن  ِهن ) 80(الّصنا ِر َدا ِب َو ِهن  ِب َنا  ْف َفَخَسن

َنُه  َينُصُرو ٍة  َئ ِف َلُه ِمْن  َكاَن  َفَما  َْلْرَض  ا
َكاَنننن ِمْنننن  َوَمنننا  ِهننن  ّل ُدوِنننن ال ِمْنننن 

ِريَن  َتِصن ْن ْوا )81(الُم ّن َتَم ِذيَنن  ّل َبَح ا َأْصن َو  
ّلَهن  َأّنن ال َك ْي َو ُلوَنن  ُقو َي َْلْمِسن  ِبا َنُهن  َكا َم
ِهن  ِد َبا ُءن ِمْنن ِع َيَشا ِلَمْنن  َقن  ْبُسنُط الّرْز َي
َلَخَسَف  َنا  ْي َل َع ّلُه  َأْن َمّن ال ْوَل  َل ِدُر  ْق َي َو

ِفُروَننن  َكا ْل ِلُحنن ا ْف ُي ّنُهنن َل  َأ َك ْي َو َنننا   )82(ِب
ِذيَننن َل  ّل ِل َهننا  ُل َع َنْج ُةنن  ّداُر اْلِخَر ْلَكنن ال ِت
ًدا  َفَسنا َوَل  َْلْرِضن  ِفني ا ّوا  ُل ُع ُدوَنن  ِري ُي

ِقيَنننن  ّت ْلُم ِل َبُةننن  ِق َعا ْل َءننن ) 83(َوا َمْنننن َجا
َءنن  َوَمْننن َجا َهننا  ْن ْيٌر ِم َلُهنن َخ َف ِة  َن ْلَحَسنن ِبا
ُلوا  َعِم ِذيَنننننن  ّل ُيْجَزى ا َفَل  ِة  َئ ّي ِبالّسننننن

ُلوَن  ْعَم َي ُنوا  َكا ِإّل َما  َئاِت  ّي )84(الّس

78)  Karun ise: O (servet) bana ancak kendimdeki bilgi 
sayesinde verildi, demişti. Bilmiyor muydu ki Allah, 
kendinden önceki nesillerden, ondan daha güçlü, ondan daha 
çok taraftarı olan kimseleri helâk etmişti. Günahkârlardan 
günahları sorulmaz (Allah onların hepsini bilir).
79)  Derken, Karun, ihtişamı içinde kavminin karşısına çıktı. 
Dünya hayatını arzulayanlar: Keşke Karun'a verilenin benzeri 
bizim de olsaydı; doğrusu o çok şanslı! dediler.
80)  Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise şöyle dediler: 
Yazıklar olsun size! İman edip iyi işler yapanlara göre Allah'ın 
mükâfatı daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir.
81)  Nihayet biz, onu da, sarayını da yerin dibine geçirdik. 
Artık Allah'a karşı kendisine yardım edecek avanesi olmadığı 
gibi, o, kendini savunup kurtarabilecek kimselerden de 
değildi.
82)  Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler: Demek ki, 
Allah rızkı, kullarından dilediğine bol veriyor, dilediğine de 
az. Şayet Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı, bizi de yerin 
dibine geçirirdi. Vay! Demek ki inkârcılar iflâh olmazmış! 
demeye başladılar.
83)  İşte ahiret yurdu! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve 
bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. (En güzel) 
âkıbet, takvâ sahiplerinindir.
84)  Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlı karşılık 
vardır. Kim bir kötülük getirirse, o kötülükleri işleyenler, 
ancak yaptıkları kadar ceza görürler.
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ّدَك  َلَرا ُقْرآَن  ْل ْيَك ا َل َع َفَرَض  ِذي  ّل ِإّن ا
َء  َلُم َمْن َجا ْع َأ ّبي  ُقْل َر ٍد  َعا َلى َم ِإ
ِبيٍن  ِفي َضَلٍل ُم َو  ُه َوَمْن  َدى  ُه ْل ِبا

ْيَك ) 85( َل ِإ َقى  ْل ُي َأْن  َتْرُجوا  ُكنَت  َوَما 
َنّن  ُكو َت َفَل  ّبَك  ِإّل َرْحَمًة ِمْن َر َتاُب  ِك ْل ا

ِريَن  ِف َكا ْل ِل ِهيًرا  ّنَك ) 86(َظ ّد َيُص َوَل 
ْيَك  َل ِإ َلْت  ِز ُأن ْذ  ِإ َد  ْع َب ِه  ّل َياِت ال َعْن آ

َنّن ِمْن  ُكو َت َوَل  ّبَك  َلى َر ِإ ُع  ْد َوا
ِكيَن  ِر ْلُمْش ًها ) 87(ا َل ِإ ِه  ّل َع ال ُع َم ْد َت َوَل 

ِإّل  ِلٌك  َها ٍء  ُكّل َشْي َو  ُه ِإّل  َلَه  ِإ آَخَر َل 
ُعوَن  ُتْرَج ِه  ْي َل ِإ َو ْكُم  ْلُح َلُه ا َهُه  )88(َوْج
ِه الّرْحَمِن الّرِحيم ّل ِم ال ِبْس

َأْن )1(الم  ُكوا  ْتَر ُي َأْن  ّناُس  َأَحِسَب ال  
ُنوَنن  َت ْف ُي ُهْمن َل  َو ّننا  ُلوا آَم ُقو ْد )2(َي َق َل َو  

ّلُهن  َلَمّنن ال ْع َي َل َف ِهْمن  ِل ْب َق ِذيَنن ِمْنن  ّل ّننا ا َت َف
ِبيَنن  ِذ َكا ْل َلَمّنن ا ْع َي َل َو ُقوا  َد ِذيَنن َصن ّل ) 3(ا

َأْن  َئاِت  ّي ُلوَن الّس ْعَم َي ِذيَن  ّل َأْم َحِسَب ا

ُكُموَننن  َيْح َء َمننا  َنا َسننا ُقو ِب َمْنن ) 4(َيْسنن
ِهن  ّل َأَجَلن ال ِإّنن  َف ِهن  ّل َءن ال َقا ِل َيْرُجنو  َكاَنن 

ِليُمنن  َع ْل ُع ا َو الّسننِمي ُه َو َوَمْننن ) 5(َلٍتنن 
ّلَهنن  ِإّننن ال ِه  ْفِسنن َن ِل ُد  ِه ُيَجا ّنَمننا  ِإ َف َد  َه َجا

َلِميَن  َعا ْل َعْن ا ِنّي  َغ )6(َل

85)  Kur'an'ı sana farz kılan Allah, elbette seni (yine) 
dönülecek yere döndürecektir. De ki: Rabbim, kimin hidayeti 
getirdiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu en iyi 
bilendir.
86) Sen, bu Kitab'ın sana vahyolunacağını ummuyordun. (Bu) 
ancak Rabbinden bir rahmettir. O halde sakın kâfirlere arka 
çıkma!
87)  Allah'ın âyetleri sana indirildikten sonra, artık sakın onlar 
seni bu âyetlerden alıkoymasınlar. Rabbine davet et. Asla 
müşriklerden olma!
88)  Allah ile birlikte başka bir ilaha tapıp yalvarma! O'ndan 
başka ilah yoktur. O'nun vechinden (yüzünden) başka her şey 
yok olacaktır. Hüküm O'nundur ve siz ancak O'na 
döndürüleceksiniz.

29- el-ANKEBUT SURESİ
 

(Mekke’de inmiştir, 69  ayettir.)

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla...
1) Elif. Lâm. Mîm.
2)  İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece "İman ettik" 
demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?
3)  Andolsun ki, biz onlardan öncekileri de imtihandan 
geçirmişizdir. Elbette Allah, doğruları ortaya çıkaracak, 
yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır.
4)  Yoksa kötülükleri yapanlar bizden kaçabileceklerini mi 
sandılar? Ne kadar kötü (ne yanlış) hüküm veriyorlar!
5)  Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa, bilsin ki Allah'ın tayin 
ettiği o vakit elbet gelecektir. O, her şeyi işiten ve bilendir.
6)  Cihad eden, ancak kendisi için cihad etmiş olur. Şüphesiz 
Allah, âlemlerden müstağnîdir.
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ِلَحاِت  ُلوا الّصننننا َعِم َو ُنوا  ِذيَننننن آَم ّل َوا
ُهْمنن  ّن َي ِز َنْج َل َو ِهْم  ِت َئا ّي ُهْمنن َسنن ْن َع ّفَرّننن  َك ُن َل

ُلوَنننننن  ْعَم َي ُنوا  َكا ِذي  ّل ) 7(َأْحَسنننننَن ا
ِإْنن  َو ًنا  ِهن ُحْسن ْي َد ِل َوا ِب ْنَسناَن  ِْل َنا ا ْي َوّصن َو
ِهن  ِب َلَكن  ْيَسن  َل ِبني َمنا  ِرَكن  ُتْش ِل َداَكن  َه َجا
ُكْمننن  ُع َلّيننن َمْرِج ِإ ُهَمنننا  ْع ِط ُت َفَل  ْلٌمننن  ِع

ُلوَن  ْعَم َت ُتْم  ْن ُك ِبَما  ُكْم  ُئ ّب َن ُأ ِذيَن ) 8(َف ّل َوا
ُهْمننن  ّن َل ْدِخ ُن َل ِلَحاِت  ُلوا الّصنننا َعِم َو ُنوا  آَم

ِلِحيَن  ّناِسن َمْنن ) 9(ِفني الّصنا َوِمْنن ال
ِهن  ّل ِفني ال َين  ِذ ُأو َذا  ِإ َف ِهن  ّل ِبال ّننا  ُقوُلن آَم َي
ِئْنن  َل َو ِهن  ّل َذاِبن ال َع َك ّناِسن  َنَةن ال ْت ِف َعَلن  َج
ّننا  ُك ّننا  ِإ ُلّنن  ُقو َي َل ّبَكن  َنْصنٌر ِمْنن َر َءن  َجا
ِفنني  ِبَمننا  َلَمنن  ْع َأ ِب ّلُهنن  ْيَسنن ال َل َو َأ ُكْمنن  َع َم

َلِميَنن  َعا ْل ِر ا ُدو ّلُهن )10(ُص َلَمّنن ال ْع َي َل َو  
ِقيَن  ِف َنا ْلُم َلَمّن ا ْع َي َل َو ُنوا  ِذيَن آَم ّل ) 11(ا

ُعوا  ِب ّت ُنوا ا ِذيَن آَم ّل ِل َفُروا  َك ِذيَن  ّل َقاَل ا َو
ُهْمنن  َوَمننا  ُكْمنن  َيا َطا َنْحِمْلنن َخ ْل َو َنا  َل ِبي َس

ٍءنن  ُهْمنن ِمْننن َشْي َيا َطا ِليَننن ِمْننن َخ ِبَحاِم
ُبوَن  ِذ َكا َل ُهْم  ّن ُهْم ) 12(ِإ َل َقا ْث َأ ُلّن  َيْحِم َل َو

ْوَمنن  َي ُلّن  َأ ُيْسنن َل َو ِهْمنن  ِل َقا ْث َأ َعنن  َقاًل َم ْث َأ َو
َتُروَنن  ْف َي ُنوا  َكا َعّمنا  ِةن  َياَم ِق ْل ْد ) 13(ا َق َل َو

ِهْمن  ِفي ِبَثن  َل َف ِهن  ْوِم َق َلنى  ِإ ُنوًحنا  َنا  ْل َأْرَسن

ُهْمن  َذ َأَخ َف َعاًمنا  ِإّل َخْمِسنيَن  ٍة  َن ْلَفن َسن َأ

ِلُموَن  َظا ُهْم  َو َفاُن  ّطو )14(ال

7) İman edip iyi işler yapanların (geçmiş) kötülüklerini elbette 
örteriz ve onlara, yaptıklarının daha güzeli ile karşılık veririz.
8)  Biz, insana, ana-babasına iyi davranmasını tavsiye 
etmişizdir. Eğer onlar, seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi 
(körü körüne) bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat 
etme. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmış 
olduklarınızı haber vereceğim.
9)  İman edip iyi işler yapanları, muhakkak sâlihler (zümresi) 
içine katarız.
10)  İnsanlardan kimi vardır ki: "Allah'a inandık" der; fakat 
Allah uğrunda eziyete uğratıldığı zaman, insanların 
işkencesini Allah'ın azabı gibi tutar. Halbuki Rabbinden bir 
yardım gelecek olsa, mutlaka, "Doğrusu biz de sizinle 
beraberdik" derler. İyi de, Allah, herkesin kalbindekileri en iyi 
bilen değil midir?
11)  Allah, elbette (O'na gönülden) iman edenleri de bilir, iki 
yüzlüleri de bilir (ortaya çıkaracaktır).
12)  Kâfirler, iman edenlere: Bizim yolumuza uyun, sizin 
günahlarınızı biz yüklenelim, derler. Halbuki onların hiçbir 
günahını yüklenecek değillerdir. Gerçekte onlar, kesinlikle 
yalan söylemektedirler.
13)  (Fakat gerçek şu ki) elbette kendi yüklerini (veballerini), 
kendi yükleriyle birlikte nice yükleri taşıyacaklar ve uydurup 
durdukları şeylerden kıyamet günü mutlaka sorguya 
çekileceklerdir.
14) Andolsun ki biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik de o bin 
yıldan elli yıl eksik bir süre onların arasında kaldı. Sonunda 
onlar zulümlerini sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi.
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َها  َنا ْل َع َوَج ِة  َن ِفي َأْصَحاَب الّس َو ُه  َنا ْي َأنَج َف
َلِميَنن  َعا ْل ِل َيًةن  َقاَلن ) 15(آ ْذ  ِإ ِهيَمن  ْبَرا ِإ َو

ْيٌر  ُكْمن َخ ِل َذ ُهن  ُقو ّت َوا ّلَهن  ُدوا ال ُب ْع ِهن ا ْوِم َق ِل
َلُموَننن  ْع َت ُتْمنن  ْن ُك ِإْننن  ُكْمنن  ّنَمننا ) 16(َل ِإ

ُقوَن  ُل َتْخ َو ًنا  َثا ْو َأ ِه  ّل ُدوِن ال ُدوَن ِمْن  ُب ْع َت
ِه  ّل ُدوِن ال ُدوَن ِمْن  ُب ْع َت ِذيَن  ّل ِإّن ا ًكا  ْف ِإ
ِه  ّل َد ال ْن ُغوا ِع َت ْب َفا ًقا  ِرْز ُكْم  َل ُكوَن  ِل َيْم َل 
ِهنن  ْي َل ِإ َلُهنن  ُكُروا  َواْش ُهنن  ُدو ُب ْع َوا َقنن  الّرْز

ُعوَنن  ّذَبن ) 17(ُتْرَج َك ْد  َق َف ُبوا  ّذ َك ُت ِإْنن  َو
ِإّل  َلى الّرُسوِل  َع َوَما  ُكْم  ِل ْب َق ُأَمٌم ِمْن 

ِبيُننن  ْلُم ُغنن ا َبَل ْل ْيَفنن ) 18(ا َك ْوا  َيَر َلْمنن  َو َأ

ِلَكن  َذ ِإّنن  ُهن  ُد ِعي ُي ُثّمن  َقن  ْل ْلَخ ّلُهن ا ُئن ال ِد ْب ُي
َيِسيٌر  ِه  ّل َلى ال ِفي ) 19(َع ُقْل ِسيُروا 

ُثّمن  َقن  ْل ْلَخ َأن ا َد َب ْيَفن  َك ُظُروا  ْن َفا َْلْرِضن  ا
ّلَهن  ِإّنن ال َةن  َةن اْلِخَر َأ ّنْش ُينِشُئن ال ّلُهن  ال

ِديٌر  َق ٍء  ُكّل َشْي َلى  ّذُب َمْن ) 20(َع َع ُي
ُبوَن  َل ْق ُت ِه  ْي َل ِإ َو ُء  َيَشا َيْرَحُم َمْن  َو ُء  َيَشا

َْلْرِضن ) 21( ِفني ا ِزيَنن  ْعِج ِبُم ُتْمن  ْن َأ َوَمنا 
ِهن َوَل  ّل ُدوِنن ال ُكْمن ِمْنن  َل َوَمنا  ِء  ِفني الّسنَما

ٍر  َنِصني َوَل  ِلّين  َو َفُروا ) 22(ِمْنن  َك ِذيَن  ّل َوا
ِئُسنوا ِمْنن  َي ِئَكن  َل ْو ُأ ِهن  ِئ َقا ِل َو ِهن  ّل َياِتن ال ِبآ

ِليٌم  َأ َذاٌب  َع ُهْم  َل ِئَك  َل ْو ُأ َو ِتي  )23(َرْحَم

15)  Fakat biz onu ve gemidekileri kurtardık ve bunu âlemlere 
bir ibret yaptık.
16) İbrahim de; hani kavmine demişti ki: “Allah’a ibadet edin 
ve O’ndan sakının, eğer bilirseniz bu sizin için daha 
hayırlıdır.”
17)  “Siz yalnızca Allah’tan başka birtakım putlara ibadet 
ediyor ve aslı olmayan yalanlar düzüyorsunuz. Gerçek şu ki, 
sizin Allah’tan başka ibadet ettikleriniz, size rızık vermeye güç 
yetiremezler; öyleyse rızkı Allah’ın katında arayın, O’na 
ibadet edin ve O’na şükredin. Yalnız O’na 
döndürüleceksiniz.”
18) “Eğer yalanlarsanız, sizden önceki ümmetler de ya-
lanlamışlardır. Rasule düşen ise, yalnızca açık bir tebliğdir.”
19)  Allah'ın, yaratılanı ilk baştan nasıl yarattığını, (ölümden) 
sonra bunu(nasıl) tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu, 
Allah'a göre kolaydır.
20) De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın da, Allah ilk baştan nasıl 
yaratmış bir bakın. İşte Allah bundan sonra (aynı şekilde) 
ahiret hayatını da yaratacaktır. Gerçekten Allah her şeye 
kadirdir.
21)  O, dilediğine azabeder, dilediğini esirger. Ancak O'na 
döndürüleceksiniz.
22)  Siz ne yeryüzünde ne de gökte (Allah'ı) âciz 
bırakamazsınız. Allah'tan başka bir dost ve yardımcı da 
bulamazsınız.
23)  Allah'ın âyetlerini ve O'na kavuşmayı inkâr edenler -işte 
onlar- benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir ve onlar 
için acıklı bir azap vardır.

16) İbrahim’i de gönderdik; hani o kavmine demişti ki: “Yalnızca Allah’a ibadet edin, O’na hiçbir şeyi şirk koşmayın ve O’nun emirlerine karşı gelmekten 
sakının, eğer hayrı ve şerri tanıyıp onları birbirinden ayırabiliyorsanız bilin ki Allah’a ibadet edip O’ndan korkmak, sizin için putlara tapmaktan daha 
hayırlıdır.”
17) “Siz fayda veya zarar verecek bir şeye tapmıyor, yalnızca Allah’tan başka kendi elinizle yapmış olduğunuz birtakım taştan putlara ibadet ediyor, onlara 
tapıyor ve “Bu putlar Allah’ın ortaklarıdır.” diyerek aslı astarı olmayan yalanlar düzüyor, boş şeyler uyduruyorsunuz. Gerçek şu ki, sizin Allah’tan başka 
ibadet ettikleriniz, size rızık vermeye güç yetiremezler; öyleyse rızkı sadece Allah’ın katında arayın, size rızık verebilecek sadece O’dur. Sadece O’na ibadet, 
kulluk, O edin O’na hiçbir şeyi şirk, ortak koşmayın ve verdiği nimetlerden dolayı sadece O’na şükredin. Kıyamet gününde başkasına değil, sadece O’na 
döndürüleceksiniz. O, herkese yaptıklarının karşılığını zerre miktarı haksızlığa uğratmaksızın verecektir.”
18) “Eğer beni yalanlarsanız, bu yalanlamanızla bana asla zarar veremezsiniz. Sadece kendinize zarar verirsiniz. Çünkü sizden önceki birçok ümmetler de 
nebi ve rasulleri yalanlamışlardı da başlarına Allah’ın azabı gelmişti. Onların başına gelen sizin de başınıza gelecektir. Rasule düşen ise, yalnızca Allah’ın 
emirlerini açık bir tebliğdir. İnsanları doğru yola iletmek onun görevi değildir.”
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ُلوا  َقا َأْنن  ِإّل  ِهن  ْوِم َق َواَبن  َكاَنن َج َفَمنا 
ّلُهنن ِمْننن  ُهنن ال َأنَجا َف ُهنن  ُقو ْو َحّر َأ ُهنن  ُلو ُت ْق ا
ٍمننن  ْو َق ِل َياٍتننن  ِلَكننن َل َذ ِفننني  ِإّنننن  ِر  ّنا ال

ُنوَنن  ْؤِم ُتْمن ِمْنن )24(ُي ْذ ّتَخ ّنَمنا ا ِإ َقاَلن  َو  
ِفنني  ُكْمنن  ِن ْي َب َةنن  ّد َو ًنننا َم َثا ْو َأ ِهنن  ّل ُدوِننن ال
ُفُر  ْك َي ِةن  َياَم ِق ْل ْوَمن ا َي ُثّمن  َينا  ْن ّد ِةن ال َيا ْلَح ا

َعُنن  ْل َي َو ْعٍضن  َب ِب ُكْمن  ْعُض ْعًضنا َب َب ُكْمن  ْعُض َب
ِريَن  َناِصن ُكْمن ِمْنن  َل َوَمنا  ّناُر  ُكْمن ال َوا ْأ َوَم

َهاِجٌر ) 25( ّني ُم ِإ َقاَل  َو ُلوٌط  َلُه  َفآَمَن 
ِكيُم  ْلَح ِزيُز ا َع ْل َو ا ُه ّنُه  ِإ ّبي  َلى َر ) 26(ِإ

َننا  ْل َع َوَج ُقوَبن  ْع َي َو َق  ِإْسنَحا َلُهن  َننا  ْب َه َو َو
ُهنن  َنا ْي َت َوآ َتاَبنن  ِك ْل َوا َةنن  ّو ُب ّن ِهنن ال ِت ّي ُذّر ِفنني 
َلِمْن  ِة  ِفي اْلِخَر ّنُه  ِإ َو َيا  ْن ّد ِفي ال ُه  َأْجَر

ِلِحيَن  ِه ) 27(الّصا ْوِم َق ِل َقاَل  ْذ  ِإ ًطا  ُلو َو
ُكْمن  ّن َهنا ِإ ِب ُكْم  َق َب َفاِحَشَةن َمنا َسن ْل ُتوَنن ا ْأ َت َل

َلِميَنننن َعا ْل ٍد ِمْنننن ا َأَح ُكْمنن ) 28( ِمْنننن  ّن ِئ َأ

ِبيَل  ُعوَننن الّسنن َط ْق َت َو ُتوَننن الّرَجاَلنن  ْأ َت َل
َكاَنن  َفَمنا  َكَر  ْلُمن ُكْمن ا ِدي َنا ِفني  ُتوَنن  ْأ َت َو
َذاِب  َع ِب َنا  ِت ْئ ُلوا ا َقا َأْن  ِإّل  ِه  ْوِم َق َواَب  َج

ِقيَن  ِد ُكنَتنن ِمْننن الّصننا ِإْننن  ِهنن  ّل  )29(ال
ِمننن  ْو َق ْل َلنننى ا َع ِني  َقاَلننن َرّبننن انُصنننْر

ِديَن  ْفِس ْلُم )30(ا

24) Bunun üzerine kavminin cevabı yalnızca: “Onu öl-dürün 
ya da yakın.” demek oldu. Böylece Allah onu ateşten kurtardı. 
Şüphesiz bunda, iman eden bir kavim için ayetler vardır.
25)  Dedi ki: “Siz ancak dünya hayatında kendi aranız-da bir 
dostluk için, Allah’tan başka bir takım putları edindiniz. Sonra 
kıyamet gününde kiminiz kiminizi inkâr edecek ve kiminiz 
kiminize lanet edecektir. Barınağınız ateştir, yardımcılarınız 
da yoktur.” 
26)  Bunun üzerine Lut ona iman etti ve dedi ki: “Ger-çekten 
ben Rabbime hicret edeceğim. Şüphe yok ki O, Azîz’dir, 
Hakîm’dir.”
27)  Biz ona İshak’ı ve Yakub’u bağışladık ve onun so-yunda 
nebiliği ve kitabı kıldık. Ona mükâfatını dünya-da verdik. 
Şüphesiz o, ahirette de elbette salihlerdendir.
28)  Lût'u da (gönderdik). O, kavmine demişti ki: Gerçekten 
siz, daha önce hiçbir milletin yapmadığı bir hayâsızlığı 
yapıyorsunuz!
29)  (Bu ilâhî ikazdan sonra hâla) siz, ille de erkeklere 
yaklaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlikler 
yapacak mısınız! Kavminin cevabı ise, şöyle demelerinden 
ibaret oldu: (Yaptıklarımızın kötülüğü ve azaba uğrayacağımız 
konusunda) doğru söyleyenlerden isen, Allah'ın azabını getir 
bize!
30)  (Lût:) Şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle 
Rabbim! dedi.

24) İbrahim, kavmini Allah’a çağırıp onlara, putlara tapmalarını söylediğinde, kavminin ona cevabı yalnızca: “Ondan kurtulmanız için onu öldürün ya da 
ateşe atıp cayır cayır yakın.” demek oldu. Böylece onu ateşe attılar. Allah ise ateşi serin ve selametli kılarak onu ateşten kurtardı. Şüphesiz İbrahim’i ateşten 
kurtarmamızda, hiç kuşkusuz Allah’ın varlığına ve sonsuz gücüne iman eden bir kavim için O’nun gücünü gösteren ayetler, parlak deliller, açık deliller, ibretli 
alametler vardır.
25) İbrahim kavmini azarlayıp kınayarak onlara dedi ki: “Siz ancak onlara ibadet için bir araya toplanmanız sayesinde, bu dünya hayatında kendi aranızda 
bir dostluk, sevgi ve muhabbetin devam  etmesi için, Allah’tan başka bir takım putları Allah’la beraber ilahlar edindiniz, onlara tapındınız. Sonra kıyamet 
gününde durum değişir. Bu sevgi ve arkadaşlık düşmanlık kine dönüşür. Şöyle ki, orada birbirlerini tanımazlıktan gelirler. Önderler, kendilerine uyanlardan 
uzak durur. Onların peşinden gidenlerse, önderlere lanet ederler. Çünkü dünyadaki arkadaşlıkları Allah rızası için değildi. Hepinizin varacağı yer cehennem 
ateşidir. Sizi oradan kurtaracak hiç bir yardımcınız ve destekçiniz yoktur.” 
26) Bunun üzerine kardeşi Haran’ın oğlu olan Lut İbrahim’e iman etti, onu tasdik etti ve dedi ki: “Gerçekten ben Allah’ın rızasını kazanma uğruna Rabbime 
hicret edeceğim, O’nun dinine hizmet etmek amacıyla yaşadığım Irak topraklarını terk edip ülkemden Suriye ve Filistin’e göç ediyorum. Şüphe yok ki Allah, 
galip ve güçlü olan, yenen, asla yenilmeyen, hüküm ve hikmet sahibi olan, her şeyi yerli yerinde yapandır.”
27) İbrahim, Allah yolunda kavmini terk edip hicret edince biz ona salih bir oğul olan İshak’ı ve ardından da torunu Yakub’u bağışladık ve sadece ona mahsus 
olmak üzere böyle büyük bir lütufta bulunduk. İbrahim’den sonraki bütün peygamberleri onun soyundan getirdik ve semavi kitapları onun soyundan olan 
peygamberlere indirdik. Ona mükâfatını dünyada verdik. Onun, bütün dinlerde güzel bir şekilde anılmasını sağladık. Şüphesiz o, ahirette de elbette salih 
kimselerdendir. Kâmil kulların içindedir.
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ُبْشَرى  ْل ِبا ِهيَمن  ْبَرا ِإ َنا  ُل َءْتن ُرُسن َلّمنا َجا َو
ِإّنن  ِةن  َي َقْر ْل ِهن ا ِذ َه ْهِلن  َأ ُكنو  ِل ْه ّننا ُم ِإ ُلوا  َقا

ِلِميَننن  َظا ُنوا  َكا َهننا  َل ْه ِإّننن ) 31(َأ َقاَلنن 
َها  ِفي ِبَمْن  َلُم  ْع َأ َنْحُن  ُلوا  َقا ًطا  ُلو َها  ِفي
َنْتن ِمْنن  َكا َتُهن  َأ ِإّل اْمَر َلُهن  ْه َأ َو ّنُهن  َي َنّج ُن َل

ِريَنن  ِب َغا ْل َنا ) 32(ا ُل َءْتن ُرُسن َأْنن َجا َلّمنا  َو
ًعنا  َذْر ِهْمن  ِب َقن  َوَضا ِهْمن  ِب َء  ًطنا ِسني ُلو
َنّجوَكن  ّننا ُم ِإ َتْحَزْنن  َوَل  َتَخْفن  ُلوا َل  َقا َو
ِريَن  ِب َغا ْل َنْت ِمْن ا َكا َتَك  َأ ِإّل اْمَر َلَك  ْه َأ َو

ِهنن )33( ِذ َه ْهِلنن  َأ َلننى  َع ُلوَننن  ِز ّنننا ُمن ِإ  
ُنوا  َكا ِبَمننا  ِء  ِرْجًزا ِمْننن الّسننَما ِةنن  َي َقْر ْل ا

ُقوَن  ْفُسن َيًةن )34(َي َهنا آ ْن َننا ِم ْك َتَر َقند  َل َو  
ُلوَنن  ِق ْع َي ٍمن  ْو َق ِل َنًةن  ّي َيَنن )35(َب ْد َلنى َم ِإ َو  

ّلَه  ُدوا ال ُب ْع ِم ا ْو َق َيا َقاَل  َف ًبا  ْي َع ُهْم ُش َأَخا

ِفنننني  ْوا  َث ْع َت َوَل  ْوَمنننن اْلِخَر  َي ْل َواْرُجوا ا
ِديَن  ْفِسنننن َْلْرِضنننن ُم ُهنننن )36(ا ُبو ّذ َك َف  

ِفننني  َبُحوا  َأْصننن َف َفُةننن  ُهْمننن الّرْج ْت َذ َأَخ َف
ِثِميَنننن  ِهْمننن َجا ِر َد ) 37(َدا َثُمو َو ًدا  َعا َو

ّيَنن  َوَز ِهْم  ِن ِك ُكْمن ِمْنن َمَسنا َل ّيَنن  َب َت ْد  َق َو
َعْن  ُهْم  ّد َفَص ُهْم  َل ْعَما َأ َطاُن  ْي ُهْمن الّش َل

ِريَن  ْبِص َت ُنوا ُمْس َكا َو ِبيِل  )38(الّس

31) Elçilerimiz İbrahim’e bir müjde ile geldiklerinde, dediler 
ki: “Muhakkak ki biz şu kasaba halkını helâk edeceğiz. Çünkü 
onun halkı zalim oldular.”
32) Dedi ki: “Onun içinde Lût da vardır.” Dediler ki: “Onun 
içinde kimin olduğunu biz daha iyi biliriz. Kendi karısı 
dışında, onu ve ailesini muhakkak kurtaracağız. O, geride 
kalacaklardandır.”
33)  Elçilerimiz Lût'a gelince, Lût onlar hakkında tasalandı ve 
(onları korumak için) ne yapacağını bilemedi. Ona: Korkma, 
tasalanma! Çünkü biz seni de aileni de kurtaracağız. Yalnız, 
(azapta) kalacaklar arasında bulunan karın müstesna, dediler.
34)  "Biz, şüphesiz, bu memleket halkının üzerine, yoldan 
çıkmalarına karşılık gökten (feci) bir azap indireceğiz."
35)  Andolsun ki, biz, aklını kullanacak bir kavim için oradan 
apaçık bir ibret nişânesi bırakmışızdır.
36)  Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik ve Şuayb: Ey 
kavmim! Allah'a kulluk edin, ahiret gününe umut bağlayın, 
yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın! dedi.
37)  Fakat onu yalancılıkla itham ettiler. Derken, kendilerini 
bir sarsıntı yakalayıverdi ve yurtlarında diz üstü çöke kaldılar.
38) Âd ve Semûd'u da (helâk ettik). Sizin için, (onların başına 
nelerin geldiği) oturdukları yerlerden apaçık anlaşılmaktadır. 
Şeytan onlara yaptıkları işleri güzel gösterip onları doğru 
yoldan çıkardı. Oysa bakıp görebilecek durumdaydılar.

31) Elçi-meleklerimiz İbrahim’e, İshak isminde iyi huylu bir çocuğu müjdelemek için geldiklerinde, dediler ki: “Ey İbrahim! Bizden korkma. Muhakkak ki biz 
Lût kavminin yaşadığı şu kasaba halkını helâk edeceğiz. Çünkü onun halkı zalim ve kâfir oldular, iyice zulüm ve bozgunluğa daldılar. Taşkınlık ve inat, 
onların tabii halleri olmuştur.”
32) İbrahim, kardeşinin oğlu Lût’u savunarak dedi ki: “İçlerinde salih bir peygamber olan Lût da olduğu halde, o ülke halkını nasıl yok edeceksiniz?” Elçi-
meleklerimiz dediler ki: “Onun içinde kimin olduğunu, kimlerin helak edilip edilmeyeceğini biz senden daha iyi biliriz. Çünkü Allah bizi bu konuyla 
görevlendirmiştir. Lût’un karısı dışında, onu ve ailesini muhakkak helak olmaktan kurtaracağız. Karısı Allah’a iman etmediği, asileri desteklediği için geride 
kalıp helak olacaklardandır.”
33) Sonra melekler, İbrahim’in yanından ayrılıp yakışıklı delikanlılar suretinde Lût’un yanına gittiler.
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ْد  َق َل َو َهاَماَنننن  َو ْوَنننن  َع ِفْر َو َقاُروَنننن  َو
َبُروا  ْك َت َفاْسن َناِتن  ّي َب ْل ِبا ُهْمن ُموَسنى  َء َجا

ِقيَن  ِب ُنوا َسنا َكا َوَمنا  َْلْرِضن  ) 39(ِفني ا
َنا  ْل َأْرَسن ُهْمن َمْنن  ْن َفِم ِهن  ِب ْن َذ ِب َننا  ْذ َأَخ ُكّل  َف
ْتُهننن  َذ َأَخ ُهْمننن َمْنننن  ْن َوِم ًبا  ِهننن َحاِصننن ْي َل َع
َْلْرَض  ِه ا ِب َنا  ْف ُهْم َمْن َخَس ْن َوِم ْيَحُة  الّص
ّلُهنن  َكاَننن ال َوَمننا  َنننا  ْق ْغَر َأ ُهْمنن َمْننن  ْن َوِم
ُهْم  ُفَسنننن ْن َأ ُنوا  َكا ِكْننننن  َل َو ُهْمنننن  ِلَم ْظ َي ِل

ِلُموَن  ْظ ُذوا ِمْن ) 40(َي ّتَخ ِذيَن ا ّل َثُل ا َم
ُبوِتنن  َك َعن ْل َثِلنن ا َكَم َءنن  َيا ِل ْو َأ ِهنن  ّل ُدوِننن ال
ْيُتن  َب َل ُيوِتن  ُب ْل َهَنن ا ْو َأ ِإّنن  َو ًتنا  ْي َب َذْتن  ّتَخ ا

َلُموَنن  ْع َي ُنوا  َكا ْو  َل ُبوِتن  َك ْن َع ْل ِإّنن ) 41(ا
ِهن ِمْنن  ِن ُدو ُعوَنن ِمْنن  ْد َي َلُمن َمنا  ْع َي ّلَهن  ال

ِكيُمن  ْلَح ِزيُز ا َع ْل َو ا ُه َو ٍءن  ْلَكن ) 42(َشْي ِت َو
ِإّل  َهنا  ُل ِق ْع َي َوَمنا  ّناِسن  ِلل َهننا  ُب ِر َنْض َثاُلنن  َْلْم ا

ِلُموَنن َعا ْل َواِت )43( ا ّلُهن الّسنَما َقن ال َل  َخ
َيًةنن  ِلَكنن َل َذ ِفنني  ِإّننن  ّقنن  ْلَح ِبا َْلْرَضنن  َوا

ِنيَنن  ْؤِم ْلُم ْيَكن ) 44(ِل َل ِإ ُأوِحَين  ْتُلن َمنا  ا
َة  ِإّنن الّصنَل َة  ِقْمن الّصنَل َأ َو َتاِبن  ِك ْل ِمْنن ا
ْكُر  ِذ َل َو ِر  َك ْن ْلُم َوا ِءنن  َفْحَشا ْل َعْننن ا َهننى  ْن َت
ُعوَن  َن َتْصنن َلُمنن َمننا  ْع َي ّلُهنن  َوال َبُر  ْك َأ ِهنن  ّل ال

)45(

39)  Karun'u, Firavun'u ve Hâmân'ı da (helâk ettik). Andolsun 
ki, Musa onlara apaçık deliller getirmişti de onlar yeryüzünde 
büyüklük taslamışlardı. Halbuki (azabımızı aşıp) geçebilecek 
değillerdi.
40)  Nitekim, onlardan her birini günahı sebebiyle 
cezalandırdık. Kiminin üzerine taşlar savuran rüzgârlar 
gönderdik, kimini korkunç bir ses yakaladı, kimini yerin 
dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Allah onlara 
zulmetmiyor, asıl onlar kendilerine zulmediyorlardı.
41)  Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, örümceğin 
durumu gibidir. Örümcek bir yuva edinir; halbuki yuvaların en 
çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır. Keşke bilselerdi!
42)  Allah, onlar'ın kendisini bırakıp da hangi şeye 
yalvardıklarını şüphesiz bilir. O, mutlak güç ve hikmet 
sahibidir.
43) İşte biz, bu temsilleri insanlar için getiriyoruz; fakat onları 
ancak bilenler düşünüp anlayabilir.
44)  Allah, gökleri ve yeri hak olarak (yerli yerince) yarattı. 
Şüphesiz bunda, iman edenler için (Allah'ın varlık ve 
kudretine) bir nişâne bulunmaktadır.
45)  (Resûlüm!) Sana vahyedilen Kitab'ı oku ve namazı kıl. 
Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. 
Allah'ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah 
yaptıklarınızı bilir.
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